ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1612/2022
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 01 de abril de 2022.

Aos 01 (primeiro) dia do mês de abril de 2022, às 19:10h (dezenove horas e de minutos), no
“Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda
reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Francisco de Assis da Cruz,
Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto Rinco de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano e Tharik
Gouvêa Varotto. Ausente os Vereadores Allan Martins Dutra Borges, Jordão de Amorim
Ferreira e Daniel Geraldo Dias. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal e em seguida justificou a ausência dos vereadores. A seguir o Presidente solicitou
que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Leitura da Portaria nº 005/2022
“Altera dia da reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo” Fica determinado
que as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Rio Novo serão realizadas toda terça-feira
às 19hs. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 2- Requerimento nº 055 /2022
Autor: Francisco de Assis da Cruz e Pedro G. Caetano. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Luiz
X. Miranda. DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo Os Vereadores que estes
subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a
Câmara Municipal, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação - Reitera
pedido para que seja trocada as placas de denominação de rua do município que se encontram
danificadas e com as letras apagadas. Justificativa: Em certos locais as placas existentes
encontram-se com os nomes apagados. Sala das Sessões “Messias Lopes, 29 de março de 2022.
Francisco de Assis da Cruz e Pedro Gonçalves da Cruz-Vereadores Proponentes. 3Requerimento nº 057/2022 Autor: Tharik Varotto Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda.O Vereador que abaixo subscreve, requer que após
tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: -Vem
requerer colocação e permanência da caçamba coletora de lixo na MG 353, perto da entrada do
local denominado como Campestre. Justificativa: Local encontra-se sem caçamba há bastante
dias, assim todo o lixo é jogado ao chão, sendo esparramado por animais e pelo vento, causando
prejuízos ao meio ambiente e a saúde de todos. Além de criar uma imagem ruim de nossa cidade,
já que centenas de condutores e passageiros de cidades vizinhas passam por ali diariamente
deparando-se com tal cenário. Sala das Sessões “Messias Lopes” 31 de março de 2022. Thárik
Gouvêa Varotto- Vereador Proponente. 4- Requerimento 058/2022- Autor: Tharik Varotto: Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O Vereador
que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo
Municipal, a solicitação abaixo: -Vem requerer troca de toda a água da fonte luminosa e sua
manutenção, revisão de toda a iluminação, estrutura, e que seja colocada em funcionamento aos
finais de semana e feriados. Justificativa: A água está com aspecto horrível, oferecendo riscos
a saúde da população e comprometimento de toda sua estrutura. É um desperdício deixar a fonte
desativada, já que transmite alegria, inspiração e deixa nossa praça ainda mais linda e harmônica.
Sala das Sessões “Messias Lopes” 31 de março de 2022. Thárik Gouvêa Varotto Vereador
Proponente. 5- Requerimento nº 059/2022 Autor: Tharik Varotto. Ao Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda O Vereador que abaixo subscreve,
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requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação
abaixo: -Vem requerer limpeza em toda a extensão da Rua Crisanto Rosa e da parte externa à
capela mortuária. Justificativa: A citada rua está completamente abandonada pelo município, o
mato tá numa altura inacreditável, ficando os munícipes suscetíveis a todo tipo de perigo. O
jardim da capela está precisando de cuidados. Sala das Sessões “Messias Lopes” 31 de março
de 2022. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 6- Requerimento 060/2022- Autor:
Tharik Varotto: Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz Xavier de
Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja
enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: -Vem requerer a reforma do monumento
histórico "Toco d'água". Justificativa: O monumento encontra-se visivelmente abandonado, já
que encontra-se há vários meses sem água e limpeza. Por ser bastante visitado e procurado,
inclusive por viajantes, é importante mantermos em bom estado, já que a conservação está
relacionada a um povo que preserva e cuida de sua história. Sala das Sessões “Messias Lopes”
31 de março de 2022. Thárik Gouvêa Varotto. Vereador Proponente. 7- Requerimento nº
061/2022- Autor: Tharik Varotto. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo
Luiz Xavier de Miranda O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação
regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: -Vem requerer
explicação sobre o destino das peças de madeira Paraju que foram retiradas do telhado da Escola
Municipal Francisca Gomide de Araújo Simões. Justificativa: Essa é uma pergunta que vem
sendo realizada por vários rionovenses e cabe a mim, como fiscalizador e representante dos
interesses do povo, buscar tal resposta. Sala das Sessões “Messias Lopes” 31 de março de 2022
Thárik Gouvêa Varotto. Vereador Proponente. 8- Requerimento nº 062/2022. Autor: Tharik
VarottO. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda.
O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao
Executivo Municipal, a solicitação abaixo: -Vem requerer melhorias na estrada do São Francisco
através da colocação de entulho em atoleiro formado nas imediações da propriedade do Sr
Danilo. Justificativa: O local está muito ruim há mais de um mês, quando inclusive comuniquei
ao prefeito. Porém não foi realizado um trabalho que melhorasse tal trecho, ficando clara a
necessidade de intervenção pelo setor responsável. Sala das Sessões “Messias Lopes” 31 de
março de 2022. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 9- Requerimento nº 063/2022.
Autor: Tharik Varotto. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental,
seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: - Vem requerer providências para
reparar desmoronamento na Rua Circe Dias Ferreira. Justificativa: Há mais de um ano o
vereador Jordão relatou o problema ao executivo, por várias vezes o assunto foi debatido nesta
Casa Legislativa e o executivo não tomou a mínima atitude, vindo o local a desmoronar e ser
interditado, trazendo inúmeros problemas, inclusive financeiros, principalmente aos moradores
e comerciantes do bairro Nova Aurora. Sala das Sessões “Messias Lopes” 31 de março de 2022
Thárik Gouvêa Varotto- Vereador Proponente. 10- Requerimento nº064 /2022 Autor:
Francisco de Assis da Cruz Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Luiz X. Miranda DD. Presidente,
da Câmara Municipal de Rio Novo O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições e
na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara Municipal, seja encaminhada ao
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Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Colocação de placa de denominação na Rua
Sebastião Costa Mattos, no Bairro Cerâmica. Justificativa: A mencionada rua encontra-se sem
a placa denominativa, Sala das Sessões "Messias Lopes, 31 de março de 2022. Francisco de
Assis da Cruz -Vereador Proponente. 11- Leitura de Correspondência: Ofício nº
019/2022/SMS da Secretária Municipal de Rio Novo que responde ao Ofício CM/2022/19 com
relação a liberação a obrigatoriedade do uso de máscara áreas públicas abertas. ORDEM DO
DIA: 1- Requerimento nº 055 /2022 Autor: Francisco de Assis da Cruz e Pedro G. Caetano.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano:
Comentou que ele que é Rionovense foi buscar um paciente no bairro água Branca e precisou se
informar devido as placas estarem apagas, para esses motoristas de transportadores acredita que
fica muito mais complicado. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto. O vereador
sugeriu que fizessem um requerimento em nome de toda a câmara pedido a colocação de placa
em todas as ruas do município que ainda estão sem identificação, disse que pensou em conversar
com o prefeito e ele mesmo faria os reparos dessas placas, que o maior problema é que precisa
da lixadeira e em alguns locais não vai conseguir a energia elétrica, mas é um serviço muito
fácil. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que complementado a
solicitação dos vereados comentou que no ano anterior foi debatido nesta casa com relação a um
projeto de lei votado nesta casa na legislatura 2017/2020 de autoria do vereador João Bosco
Ferreira Pires, que trata da possibilidade de fazer parceria com o comercio para colocação as
placas, pediu ao presidente que solicitasse na secretaria que disponibilizasse cópia dessa lei para
cada vereador e sugeriu formarem uma comissão e analisarem a viabilidade fazerem um
parceria de criar uma placa bonita, tem as que já está estão e precisam ser substituídas e novas
ruas que ainda não foram colocadas, e citou alguns exemplo, é importante para sinalização e
para os familiares dos homenageados. O Palavra com o presidente vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda: Disse que irá fazer a solicitação na secretária e pediu ao Mauro que cuida
da parte de Marketing da câmara para que faça a divulgação da Lei novamente no Jornal, assim
como foi feito na época da aprovação da mesma. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2- Requerimento 057/2022- Autor:
Tharik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra como Vereador Thárik
Gouvêa Varotto: Disse que esse assunto de caçamba já foi debatido em outras reuniões, o local
mencionado está muito sujo, com muitos urubus e cachorros revirando o lixo, fica um aspecto
muito ruim para a população e para a administração, por isso vem mais uma vez fazer essa
cobrança. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que há umas duas
ou três semanas fez a solicitação de uma caçamba para o Lazaredo, e no dia que a assessora do
prefeito estava levando alguns documentos para ele assinar, o ofício com esta solicitação estava
junto e ele pediu que fosse colocado nas prioridades a aquisição de novas caçambas. Com a
palavra o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O vereador usou a palavra para dizer que o local
mencionado anteriormente tinha uma caçamba, mas a mesma foi retira e ate o momento não
recolocaram de volta, a que tem na entrada do piranga tende a ficar mais lotada porque muitas
pessoas para não jogar no chão levam para a caçamba mais próxima, e talvez com a aquisição
de mais caçambas os problemas seja solucionado. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 3- Requerimento 058/2022- Autor:
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Tharik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik
Gouvêa Varotto: Disse que o atual aspecto da fonte é terrível, que acredita que só não causa o
total comprometimento da mesma porque ela não está sendo ligada, que a fonte desligada
principalmente em dias de festas a cidade fica com um aspecto triste, que a princípio poderia ser
feito pelo menos a troca da água que não tem nenhum ônus para o município, comentou ainda
quanto ao problema dos pombos que precisa ser analisado. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4- Requerimento 059/2022Autor: Tharik Varotto: Colocado em primeira e única discussão. Palavra como o Vereador
Thárik Gouvêa Varotto: Disse que na semana anterior comentou quanta ao problema da horta
perto da capela mortuária, que ainda não teve como conversar com prefeito, mas espera que essa
semana consiga para ver o que pode ser feito, mas desde já solicita a limpeza pois o local está
com um aspecto abandono, na capela mortuária na parte interna já está sendo feito a faxina, que
poderiam também fazer a limpeza do jardim. Colocado em primeira e única votação. Aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. 5- Requerimento 060/2022- Autor: Tharik Varotto:
Colocado em primeira e única discussão., Palavra como Vereador Tharik Gouvêa Varotto:
Disse que o Toco é um monumento simples, talvez um pedreiro mesmo faça os reparos pois o
aspecto dele sempre foi aquele de simplicidade, e como não onera nada para o município poderia
ser feito, e resolvendo o problema da água já fica tudo com nova aparência. Colocado em
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 6Requerimento 061/2022- Autor: Tharik Varotto: Colocado em primeira e única discussão.
Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Disse que a escola foi reformada e gostaria
de parabenizar o executivo pois a reforma está ficando muito boa. Com relação as madeiras
estava fazendo a cobrança pois esteve no local conversando com o Pastor Marcos que é o
responsável pela obra e com outros funcionários e viu as peças de madeira, são peças que hoje
não acha nem para comprar na madeireira porque são de uma espessura que não se encontra
mais, e havia muitas peças, peças compridas e pontaletes, realmente muita madeira, que há
todo momento tem gente perguntando, já tem gente perguntando nas redes sociais, que como
funcionário público nada mais justo que responder as pessoas que na verdade são os seus
patrões. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 7- Requerimento 062/2022- Autor: Tharik Varotto: Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que gostaria que o
Vereador Allan Borges estive presente, mas como não está não irá falar na sua ausência, como
ele o criticou na reunião passada. No dia 18 do corrente mês conversou com o senhor prefeito
a respeito do problema perto da propriedade do Coronel Danilo devido um atoleiro, estava pior
mas continua ruim, e ele disse que iria arrumar e que ficaria bom, a moradora lhe relatou que
já havia feito a cobrança pois ela precisa estar sempre vindo a cidade por motivo de saúde, nada
foi feito até o momento, é um serviço simples e não entende tanta burocracia, e é desgastante ter
que ficar dando explicações para a população que cobra do vereador como se eles tivessem a
competência para executar tal serviço e fica sem entender o porquê de tanta demora, estava
cobrando novamente e esperava ser atendido. Colocado em primeira e única votação. Aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. 8- Requerimento 063/2022 - Autor: Tharik Varotto:
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto:
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Disse que tomou a liberdade de conversar com o vereador Jordão Amorim, pois o mesmo entrou
no início do ano anterior com este requerimento, e cobrou novamente, também havia feito na
gestão passada, ficando desta forma público e notório a necessidade de providências no local,
providencias estas que a custos menores se tivessem sido feitas no início do problema, que não
sabe se essa é a visão da administração, aguarda que as providências sejam tomadas. Palavra
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O vereador disse que o Vereador Jordão lhe
pediu que passasse a informação que em conversa com o prefeito na semana anterior o mesmo
informou que finalizando as obras as praça do Bairro Cerâmica os funcionários serão
encaminhados para começarem a trabalhar na recuperação daquela área, e isso se confirma
porque também fez essa pergunta ao prefeito e ele confirmou, que estava muito preocupado se
estava no aguardo de algum tipo de emenda parlamentar ou algum recurso oriunda de defesa
civil, mas ele disse que será feito com recurso da prefeitura e isso já derruba grande parte da
burocracia para resolver aquela situação que está causando muito transtorno, a expectativa de
terminar o serviço da praça é na próxima semana, e esperava que se resolva para terminar com
os transtornos da população. Colocado em primeira e única votação Aprovado por unanimidade.
9- Requerimento 064/2022- Autor: Francisco de Assis da Cruz: Colocado em primeira única
discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O Presidente antes
de conceder a palavra livre lembrou a todos que a partir da próxima semana as reuniões
ordinárias acontecerão toda terça-Feira às 19horas. PALAVRA LIVRE: Palavra com o
Vereador Tharik Gouvêa Varotto: O Vereador disse que gostaria de usar a palavra para
expressar a sua indignação com a não apoio do Executivo ao Conselho Tutelar, que aconteceu
em Brasília o 1º Encontro Nacional dos Conselheiros Tutelares, e infelizmente o Poder
Executivo não achou importante apoiar as conselheiras, no caso duas, a estarem representando
o município, que não sabe o porquê de não ter esse apoio sendo que teve um custo relativamente
baixo, que fez questão de ajuda-las até sem poder, que o vereador Daniel também ajudou-as,
que tomou a liberdade de conversar com senhor Presidente da Câmara para ver se tinha como
levantar recurso para ajudá-las e o mesmo disse que por causa da obra da nova câmara não seria
possível, que fica indignado com isso, o valor era de R$ 900,00 (novecentos reais) e depois
aumentou um pouco e foi para R$ 1.100,00 ( hum mil e cem reais) porque tiverem que ficar
mais um dia porque não conseguiram passagem para retornar. Disse que deixava aqui relatado a
sua indignação, que o Conselho Tutelar é muito importante para toda a população, é um encontro
onde elas vão se estruturar muito melhor, apesar de terem ido duas elas podem passar
conhecimento de acordo com as várias palestras dadas no evento, ter mais conhecimento e
firmeza na hora de agir, tentar errar menos, porque a gente sabe que hoje em dia é muito
complicado, a população, a educação das crianças, dos jovens, que era isso que tinha a dizer,
e as parabenizava pela dedicação, empenho e vontade de ir e tentar até o último minuto, e pelo
esforço em levantar o recurso para estarem presente neste evento tão importante. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.
________ausente_________________
Allan Martins Dutra Borges
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___________ausente____________
Daniel Geraldo Dias
________________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
______________________________
Francisco de Assis da Cruz
________________________________
Guilherme de Souza Nogueira
______________________________
Ivalto Rinco de Oliveira
__________ausente_________________
Jordão de Amorim Ferreira
______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
_____________________________
Tharik Gouvêa Varotto
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