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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1613/2022 
       Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 05 de abril de 2022. 
 
 
Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2022, às 19hs:05min (dezenove horas e cinco minutos), 
no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda 
reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Allan Martins Dutra Borges, Daniel 
Geraldo Dias, Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto Rinco de 
Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Tharik Gouvêa Varotto. O 
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal.  A seguir o Presidente 
solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº056 
/2022.  À Câmara Municipal de Rio Novo-MG Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO Os 
vereadores que abaixo subscrevem requerem à Mesa Diretora desta Câmara que, após 
apreciação do plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO ao Senhor Pablo Carpanez 
pelos relevantes serviços prestados à frente da Secretaria de Saúde atuando com todo 
profissionalismo, empenho, dedicação e amor a nossa cidade. Sala das Sessões Messias 
Lopes, 31 de março de 2022. Jordão de Amorim Ferreira, Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda, Guilherme de Souza Nogueira, Francisco de Assis da Cruz, Allan Martins Dutra 
Borges, Thárik Gouvêa Varotto, Ivalto Rinco de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano e 
Daniel Geraldo Dias. 2- Requerimento nº 065/2022 Autor: Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda. A Câmara Municipal de Rio Novo.  O Vereador que abaixo subscreve, requer 
que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação 
abaixo: - Reforma e revitalização do canteiro central da rua Senhor dos Passos. 
Justificativa: Atender à solicitação irá contribuir para o embelezamento da cidade, 
evidenciando a organização da administração municipal que prima pela ordem e limpeza 
pública.  Sala das Sessões “Messias Lopes” 04 de abril de 2022. Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda-Vereador Proponente. 3-Requerimento nº 066/2022 Autor: Thárik Varotto. Ao 
Exmo. Sr. Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda DD. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer 
providências e a finalização do calçamento realizado na Rua Francisco Chagas 
Damasceno, no Povoado de Furtado de Campos. Justificativa: Calçamento foi iniciado 
antes da eleição de 2020 e até hoje não foi finalizado, além de apresentar várias 
irregularidades que até o momento não foram corrigidas. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 05 de abril de 2022 Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 4-
Requerimento nº 067/2022 Autor: Thárik Varotto.  Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador 
que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer patrolamento na estrada de acesso a 
Furtado de Campos pela parte de baixo, local compreendido entre a propriedade do Sr. 
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Carlos Oscar e o Povoado, assim como a abertura de "bocas de lobo". Justificativa: 
Estrada está toda esburacada, dificultando a trafegabilidade de todos veículos e sua 
utilização. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 05 de abril de 2022. Thárik Gouvêa 
Varotto-Vereador Proponente. 5- Requerimento nº 068/2022. Autor: Thárik Varotto. Ao 
Exmo. Sr. Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda DD. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer 
serviço de nivelamento da rua e conserto na rede hidráulica do local denominado como 
"Rua da Linha" localizada em Furtado de Campos. Justificativa: Local está com muitos 
buracos e com poças de barro por toda sua extensão, decorrentes de vazamentos da citada 
rede. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 05 de abril de 2022. Thárik Gouvêa Varotto-
Vereador Proponente. 6-Requerimento nº 069/2022 Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo. 
Sr. Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda DD. Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja 
enviada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer patrolamento e 
abertura de "bocas de lobo" em toda extensão da estrada que dá acesso a Cachoeira Santa, 
além de providências quanto ao açude localizado as margens da estrada que está prestes 
a romper. Justificativa: Estrada com bastante buracos e estreita dificultando o trânsito. 
A água do açude já atingiu o nível da estrada inclusive passando um pouco por cima o 
que aumenta o risco de rompimento, se ocorrer... impossibilitará o acesso a várias 
residências e a utilização da estrada. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 05 de abril de 
2022. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. ORDEM DO DIA: 1-Requerimento 
nº056 /2022. Autoria Todos os Vereadores: Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto. Disse que irá assinar o requerimento 
porque todas as vezes que precisou do Secretário sempre foi prontamente atendido, 
“queria desmembrar o Secretário da Secretaria de Saúde, porque tem certas coisas que o 
secretário não pode fazer porque é submisso ao executivo. Disse que  ter recebido várias 
reclamações de pessoas que foram até o anexo há um tempo atras e foram mal atendido, 
comentou quanto um ocorrido muito triste o qual ele e o vereador Jordão estavam 
presentes, onde um cidadão veio a falecer, que ele foi ao local o médico fez o atendimento 
e o liberou, não estava se o médico estava certo ou errado, mas após o cidadão retornar a 
residência com sua mãe recebeu a  informação que estava com Covid pelo motorista da 
ambulância, é um erro grave, é um erro que não depende só de secretário. Parabenizou e 
agradeceu ao Secretário por tê-lo atendido as vezes que precisou com a maior presteza e 
atenção”. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador disse 
fazer questão de assinar o requerimento pelo trabalho que o Secretário vem realizando 
frente a Secretaria de Saúde, disse que o quando assumiu a Secretaria em 2017 convidou 
o Pablo Carpanez para trabalhar junto com ele, e ao contrário da administração anterior 
onde o Secretário tinha um assessor de luxo ganhado entre sete a oito mil reais, eles 
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assumiram com a cara e a coragem pois a prefeitura na época não fez a transição, lembrou 
que no seu segundo dia na secretaria chegaram uns vinte mandatos judiciais, eles não 
tiveram a ombridade de passar as informações,  tiveram que correr para Juiz de Fora para 
conseguir os medicamentos atender os pacientes, que Pablo sempre foi muito parceiro 
disposto a ajudar, quando saiu da Secretaria já existia o convite para ele assumir, mas  ele 
achou por bem não assumir, no ano passado ele aceitou, tem total confiança em sua 
conduta e sabe que as suas intenções são as melhores possíveis, e por ter um pouco mais 
de experiência que ele sempre se coloca à disposição para auxilia-lo, e desta forma estar 
também auxiliando a população. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Disse que o intuito desta moção, assim como todas que aqui são apresentadas, 
é um incentivo ao Secretário, é público e notório que a sua bandeira é saúde, de desde que 
entrou na prefeitura nunca viu tanto serviço sendo oferecido a população, que ele feito 
um trabalho brilhante frente a secretaria e por isso acho que nada mais justo essa moção, 
pediu que fosse confeccionada uma placa e o convidasse para vir a esta casa receber a 
homenagem. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que essa é 
uma homenagem muito justa, o Secretário vem desempenhando um ótimo trabalho, que 
Rio Novo está muito bem servido de Secretário e ele tem um grande futuro na área, está 
se especializando, está estudando,  ouve conselhos como o disse o vereador Guilherme, 
tem buscado conhecimento e o município só tem a ganhar, disse ainda que na legislatura 
2013/2016 sempre tinha uma mudança na secretaria porque o secretario era mais perdido 
que “cego em tiroteio” toda hora tinha que importar alguém para auxilia-lo, e quem 
pagava era a população, a área de saúde tem seus problemas, o anexo ficou por um curto 
período com problemas mas já foi reorganizado, com a criação do cargo de coordenadora 
de saúde, e esse é o caminho;  parabenizou o vereador Jordão que deu a ideia inicial de 
fazer a moção, é realmente um incentivo, e mais que justo convidar o secretário para 
receber essa homenagem. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade. 2- Requerimento nº 065/2022 Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 
Colocado em primeira e única discussão. O Vereador Guilherme Nogueira pediu 
permissão para assinar o requerimento, o que foi concedido pelo vereador proponente. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº 
066/2022 Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com 
o Vereador Tharik Gouvêa Varotto:  Disse que esteve em Furtado de Campos e 
conversando com diversos moradores, a rua mencionada está com vários buracos e 
manilhas quebradas, frisou que está melhor que era,  moradores disseram que está assim 
há algum tempo, no final da rua tem um ressalto de quase 50cm, que não foi feito o 
nivelamento da rua e todas as casas estão abaixo do nível do calçamento, sendo que o 
normal é a rua ficar abaixo do nível das casas, parece não ter sido feito o serviço de 
terraplanagem para ficar na altura certa, essa foi uma das coisas que viu e precisa ser 
melhorado. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 4- 
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Requerimento nº 067/2022 Autor: Thárik Varotto: Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra como Vereador Tharik  Gouvêa Varotto: Disse que fez esse pedido ao 
Prefeito através de whatsApp e mostrou a ele a situação do lugar, e passado um mês a 
prefeitura não pode comparecer ao local para fazer as melhorias, que recebeu um vídeo 
onde um funcionário do senhor Mauro Rocha estava fazendo o serviço na estrada para 
fazer as melhorias que o município não foi fazer, que fica triste porque as pessoas 
precisam das estradas para se locomoverem e precisou um cidadão que tem propriedade 
em Rio Novo fazer. Deixou o seu agradecimento ao Senhor Mauro Rocha por ter feito o 
as melhorias,  agora é aguardar que a prefeitura faça o restante do serviço, disse que a 
estrada principal para Furtado de Campos está em muito bom estado.  Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº 068/2022. 
Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Thárik Varotto. Disse que é um local muito pobre onde se vê a ausência do 
poder público, o vereador disse que já fez requerimento com relação ao esgoto da 
residência da Dona Sonia que hoje já não mora mais na referida localidade, comentou 
ainda quando as reclamações feitas pelos moradores e pediu que o executivo tome as 
devidas providencias. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade. 6- Requerimento nº 069/2022 Autor: Thárik Varotto: Palavra com o 
Vereador Thárik Varotto. Disse que esteve no local e ficou muito preocupado, não com 
o estado da estrada, mas com o problema do açude, que esse açude tem um guarda corpo 
e ele está com o nível muito acima, parece que alguém bateu com um carro no local e 
quebrou esse guarda corpo, que não sabe quem é proprietário da fazenda, mas  a prefeitura 
já está ciente do problema, caso venha romper irá causar sérios problemas para outras 
pessoas, que aguarda a atenção do executivo através do departamento competente. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovada por unanimidade.  Antes de dar início 
a palavra livre o Presidente informou que pediu que fosse divulgado na rádio comunitária 
Transanews o novo dia das reuniões da câmara. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador disse que esteve hoje à tarde com 
da pastor da Igreja Batista situada na praça Jair Ladeira no Arraial, que disse entender os 
transtornos de uma obra mas com a estiagem está dando muita poeira  e lhe pediu caso 
não chova se possível molhar para diminuir um pouco a poeira o local,  sendo assim pediu 
ao presidente que encaminhasse um oficio ao executivo para que enquanto o local não 
seja asfalto ele possa estar atendendo ao pedido da Igreja e acredita que para os  
comerciantes e moradores daquela praça. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda: Disse que irá solicitar da secretaria que encaminhe o oficio 
solicitando que amenize a questão da poeira na praça Jair Ladeira. Palavra com o 
Vereador Allan Martins Dutra Borges: Fez uso da palavra para parabenizar a Mesa 
Diretora em especial ao Presidente pela mudança da data das reuniões, que desde a última 
legislatura a qual participou era favorável a esse dia. Aproveitando sugeriu fazer alteração 
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no regimento interno no que ser refere a eleição da mesa diretora passando de uma ano 
para dois anos, isso porque na hora que se está implementando o ritmo dos andamentos 
da casa, como por exemplo o vereador Guilherme Nogueira que iniciou os trabalhos na 
construção da nova sede da câmara, no meio do caminho para e as burocracias param, 
portanto disse que acha uma discussão válida, que ele não pode pleitear nada por sua 
condição de suplente, mas acha importante levantar esse tema para que os próximos 
mandatos sejam de dois anos, e que aqui todos tem preparo para assumir o mandato. 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Parabenizou o Vereador Allan 
Borges e disse que é um tema que sempre pediu para ser discutido, mas infelizmente não 
ganhou força, e que ele estando nesta cadeira é igual a todos os demais vereadores, 
concordo que dois anos dá para desempenhar um trabalho melhor, e seria muito bom 
ouvir a opinião de todos. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Disse que 
gostaria de deixar registrado seu agradecimento e da população de Rio Novo ao Deputado 
Estadual Noraldino que enviou através de transferência especial ao município a emenda 
parlamentar de R$80.000,00 oitenta mil reais destinado a aquisição de um veículo para a 
Casa Lar de Rio Novo, disse que é uma necessidade antiga para terem mais agilidade e 
mais rapidez no transporte dos internos e no serviço, já conversou com o prefeito ao qual 
agradece e que o atendeu prontamente, ficando conversado entre eles pois na transferência 
especial não pode ser especificado o veículo, que a prefeitura compre o veículo que atenda 
às necessidades da casa lar, transporte de cadeira de rodas entre outras coisas, para estar 
sendo enviado o mais breve possível. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Com referência a questão de ordem colocada pelos vereadores Jordão e Allan 
disse ser favor de tudo aquilo que os demais vereadores sentirem que tenha um 
encaminhamento positivo para a câmara, podem contar com o seu apoio, se a maioria 
achar por bem transformar o mandato em dois anos, ele estará de acordo, acha que poucas 
câmaras tem mandato de um ano, se acharem por bem ser dois anos com reeleição irá 
estar de acordo, e se acharem por bem continuar um ano também com o argumento que 
seria positivo ter o rodízio também estará aberto ao diálogo.  Disse que estão com a 
questão da obra para estar inaugurando, entende que o orçamento este ano está bem 
arrochado, mas acredita que não só nesta questão de mandato de mesa diretora mas a 
câmara nesta legislatura deveria caminhar para um novo Regimento Interno e uma nova 
Lei Orgânica,  disse que no ano de 2020 iniciaram com esse objetivo nas pela questão da 
pandemia só conseguiram fazer pequenas alterações, que foram importantes, mas se 
analisarem iram ver que ainda tem algumas coisas defasadas e  outras conflitantes, sugeriu 
então ao presidente que se possível ainda este ano conduzirem para que haja esse 
processo, lembrando que em todas as câmaras que houveram essa reformulação teve uma 
prestação de serviço técnico para dar amparo aos vereadores até na questão jurídica, aqui 
houveram  debates e a assessoria jurídica emitiu pareceres nesse sentido, mas seria um 
profissional com notório saber com especialização no tema, lógico que isso demanda não 
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só tempo como recurso financeiro, mas se não for possível esse ano talvez no próximo. 
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Agradeceu as 
palavras do vereador Guilherme e disse que irão trabalhar para continuar com as 
discussões com relação a esse tema, agradeceu também as palavras do vereador Allan e 
parabenizou o vereador Thárik pela conquista para cidade. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.  
 
 
 
_____________________________  ________________________________ 
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 Jordão de Amorim Ferreira   Pedro Gonçalves Caetano 
 
 
 
_____________________________ 
Tharik Gouvêa Varotto 
 
 
    
 
 
 
     


