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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1614/2022 
       Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 12 de abril de 2022. 
 
 
 
Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2022, às 19hs:15min (dezenove horas e quinze 
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. Em seguida solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1608/2022. 
Colocada em primeira e única discussão e votação. Aprovada por unanimidade.  A seguir 
o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- 
Projeto de Lei 008/2022 de autoria do Executivo “Autoriza a abertura de crédito 
especial e da outras providências”. 2- Requerimento nº 070/2022 Autores: Pedro 
Gonçalves Caetano e Jordão de Amorim Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda   Os Vereadores que abaixo subscrevem, 
requerem que após tramitação regimental, seja enviada ao executivo municipal a 
solicitação abaixo:- Solicitam construção de uma praça no bairro renascer próxima a 
quadra poliesportiva Justificativa: “Nosso objetivo com a solicitação é proporcionar que 
moradores, em especial crianças e idosos da localidade tenham um espaço de convivência 
e lazer”. Sala das Sessões “Messias Lopes” 06 de abril 2022. Pedro Gonçalves Caetano e 
Jordão de Amorim Ferreira. 3- Requerimento nº 071/2022. 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 
junto a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, encaminhamento de profissional 
responsável por poda, para realizar procedimento parcial em árvore da espécie Ingá, 
situada na propriedade do Sr. João de Lima Teixeira, no Povoado de Furtado de Campos. 
Justificativa: A árvore está causando sérios riscos ao imóvel e aos transeuntes, sendo 
necessário o serviço de poda para assegurar a todos, já que o Sr. João não consegue 
realizá-lo. Portanto, é necessária a intervenção do município. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 11 de abril de 2022. Thárik Gouvêa Varotto -Vereador Proponente. 4- 
Requerimento nº 072/2022 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 recapeamento asfáltico nas 
ruas, principalmente na Rua São José. Justificativa: Nossa cidade está repleta de buracos 
há muitos meses, e a cada dia que passa a situação só agrava. Apesar da cobrança ter sido 
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realizada anteriormente, nenhuma atitude foi tomada, expondo a população a prejuízos 
físicos e financeiros. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 11 de abril de 2022 Thárik 
Gouvêa Varotto - Vereador Proponente. 5- Requerimento nº 073/2022. 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: - Solicita providencia com relação a tampa do bueiro no final da rua 
Evaristo Braga próxima a sede da nova Creche. Justificativa:  A providência acima 
solicitada é de extrema urgência devido ao risco de acidente no local.   Sala das Sessões 
“Messias Lopes” 04 de abril de 2022. Eduardo Luiz Xavier de Miranda Vereador 
Proponente. 6- Requerimentos nº 074/2022. 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:- 
Solicita ao Executivo Municipal, que seja fornecido a todos os profissionais da educação 
do município de Rio Novo-MG, curso de capacitação para melhora da assistência às 
crianças com transtorno do espectro do autismo. Justificativa: “O pedido se justifica, 
uma vez que, há na rede pública de educação da cidade, alunos portadores do espectro do 
autismo, e nunca foi ofertado aos professores curso de capacitação para qualifica-los  e 
ensinar os princípios da educação inclusiva, além de entender como é feita a parceria 
entre a educação e o atendimento especializado para todas as pessoas, possibilitando, 
assim, a instrumentalização e a qualificação dos profissionais para o trabalho pedagógico 
realizado em sala de aula regular, bem como capacitando-o para o trabalho no 
atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncionais. Estima-se 
que 70 milhões de pessoas no mundo vivam com essa condição, sendo 2 milhões delas 
no Brasil. Ao longo dos anos, a classificação do autismo sofreu mudanças. Hoje, o 
Transtorno do Espectro Autista, ou TEA, engloba uma série de níveis, leves, moderados 
ou severos. Desde o ano de 2009, o MEC aprovou o método denominado de “boquinhas” 
e tem sido atestado como eficiente para alfabetizar e recuperar a alfabetização de crianças, 
jovens ou adultos, contribuindo para o aumento no IDEB de muitos municípios. 
Boquinhas é um Método Fonovisuoarticulatório, que utiliza além das estratégias fônicas 
(fonema/som) e visuais(grafema/letra), as articulatórias (articulema/Boquinhas). 
Inicialmente criado para alfabetizar crianças disléxicas e especiais, o Método das 
Boquinhas tem sido utilizado nas salas de AEE e escolas especiais, devido ao fato do 
Método estimular os alunos por meio dos diferentes canais sensoriais de uma maneira 
concreta e lúdica.  Isto posto, requer ao Executivo, que forneça curso de capacitação aos 
profissionais da educação com foco na educação inclusiva de crianças e jovens com TEA.    
Rio Novo/MG, 12 de abril de 2022. Vereador Proponente: Jordão de Amorim Ferreira. 
7- Leis Sancionadas: Lei nº 1395, Lei nº 1396/2022 Lei nº1397/2022, Lei nº1398, Lei nº 
1399/2022, Lei nº1400/2022, Lei nº1401/2022, Lei nº 1402, Lei nº 1403, Lei nº 14,04, 
Lei nº 1405, Lei nº 1406, Lei nº 1407, Lei nº 1408 e Lei nº 1409.  ORDEM DO DIA: 1- 
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Requerimento nº 070/2022 Autores: Pedro Gonçalves Caetano e Jordão de Amorim 
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 
2- Requerimento nº 071/2022. Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o Vereador Tharik Varotto: Disse que fez o requerimento 
porque como já disse outras vezes tenta resolver as coisas de forma mais rápida e mais 
eficiente mas infelizmente na maioria das vezes não consegue, procurou a senhora 
Gislene que é a coordenadora de Defesa Civil, e falou com ela sobre a referida árvore, ela 
deu a autorização para fazer a poda 50% parcial,  mas o proprietário não dispõe de meios 
para fazer a poda,   e ela  informou que o Gabriel funcionário da prefeitura responsável 
pela poda está na obra da Cerâmica, e questionou se não havia outra pessoas para fazer o 
serviço sendo que ela havia colocado risco eminente na autorização. Que é como sempre 
diz: “as vezes deixam de atender os munícipes nas coisas mais básicas e que tem urgência, 
para fazer outras coisas”, em seguida leu a autorização emitida pela coordenadora da 
defesa civil, e disse que se tem somente um funcionário que faz o serviço achava 
pertinente que a coordenadora se dirigisse ao prefeito explique o que está acontecendo, 
retirasse o funcionário  para fazer a poda e depois ele retornaria para o setor, que aguarda 
providência e espera que seja atendido. Colocado em primeira e única votação. Aprovado 
por unanimidade. 3- Requerimento nº 072/2022 Autor: Thárik Varotto. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que fez um requerimento no ano anterior com 
a mesma solicitação e queria agradecer ter sido atendido o pedido referente a rua Ezequiel 
Ribeiro Guimarães que era uma rua que estava com muitos buracos, mas que ainda 
existem outros locais com muitos buracos, que o morro da rua São José é o lugar que está 
pior e espera que seja atendido o mais rápido possível. Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade.  4- Requerimento nº 073/2022. Autor: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 
por unanimidade. 5- Requerimentos nº 074/2022. Autor: Jordão de Amorim Ferreira:  
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Disse que sempre gostou da causa relacionada a saúde mental e se sensibiliza 
com a batalha dessea pais para educar seus filhos que tem o espectro autista; vários 
professores vem lhe procurando para pedir um curso de capacitação porque no município 
tem somente dois com essa preparação, e que esse curso possa ser de preferência 
presencial, na internet existem vários, mas é somente para ganhar um diplomas e acha 
inválido, um curso  presencial será muito valido tanto para os  professores quanto para as 
crianças para um melhor aprendizado e acompanhamento.  Aproveitando que estamos no 
mês de conscientização do autismo disse que ele e o Vereador Guilherme estão 
produzindo um projeto e espera que na próxima sessão o mesmo já esteja em pauta, 
deixou o requerimento disponível para o vereador que quiser assinar juntamente com ele. 
Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O vereador disse que já com 
a devida autorização irá assinar o requerimento, que esse é um tema que precisam buscar 
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cada vez mais trazer pra discussão no plenário desta casa, buscando alternativas e criando 
um bom diálogo para que possam proporcionar a capacitação dos profissionais e a 
estrutura e uma sensibilidade maior para os  pacientes com este transtorno que realmente 
necessitam,  já apresentaram algumas proposições relacionadas e uma delas relacionadas 
ao funcionalismo público, e pode ter uma alteração no estatuto reduzindo a carga horária 
desses profissionais, comentou que  sua esposa é professora, e nos últimos cinco anos ela 
foi professora de apoio de alunos com autismo e tem especialização, especialização essa  
necessário porque cada aluno tem sua característica própria, o professor tendo essa 
capacitação consegue exercer diversas atividades que pode ajudar no crescimento desta 
criança, que o projeto que ele e o Vereador Jordão estão alinhando será mais um auxílio 
para essas mães e pais e crianças. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: 
Parabenizou o Vereador pelo requerimento, pediu permissão para assinar e comentou que 
seu filho estuda na E.E. Raulino Pacheco e das necessidades que ele tem e o quanto seria 
bom para os alunos essa capacitação. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: 
Disse ser uma atitude louvável, que as professoras precisam dessa capacitação tanto para 
elas como para os alunos portadores de autismo, que irá ajudar muito se o município 
atender e disponibilizar o curso e parabenizou o vereador pelo requerimento.  Colocado 
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 6- Projeto de Lei 008/2022 de 
autoria do Executivo “Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências”. 
Encaminhado para as comissões de Legislação e Justiça e Redação Final e Comissão de 
Finanças e Orçamento para emissão de parecer”. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez uso da palavra para informar que hoje o 
município completa 32 dias sem caso positivo de covid-19. Palavra com o Presidente 
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Agradeceu ao vereador pela boa notícia 
sobre a covid, em seguida  relatou que as praças do bairro Cerâmica e do Arraial não estão 
100% finalizadas, mas principalmente a do bairro Cerâmica mudou o visual da chegada 
da cidade, além da melhoria para os moradores, e citou como exemplo a rua onde mora o 
Vereador Francisco onde está sendo feito a rede de captação de água fluvial, melhorando 
assim as condições de vida da população rionovense. Palavra com o Vereador Allan 
Martins Dutra Borges:  Disse que o Vereador Jordão trouxe uma boa notícia, a qual 
estão há tempos esperando, parece que a pandemia vai se transformar em endemia e aos 
poucos a vida está  voltando ao normal, parabenizou a liberação pelo uso facultativo da 
máscara, a imposição já está causando mal-estar e outros problemas,  disse ser com alegria 
que recebia essa notícia. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Com 
referência a Obras mencionadas pelo presidente gostaria de parabenizar a prefeitura pela 
humildade em reconhecer o que foi falado por ele e colocado em rede social pelo policial 
Guilherme Trindade sobre a praça Jair Ladeira e ter feito o afastamento do meio fio. Disse 
que continua achando que não irá melhorar o trânsito da forma que deveria para dar maior 
mobilidade aos veículos de grande porte para retornar a via, mas da forma que estava 
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realmente estava muito ruim. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
O Vereador disse que na última legislatura, não se lembra se por unanimidade mas foi 
votado um projeto de lei que autorizava o município a fazer a venda e um terreno para 
aquisição de manilhas para realização de obras de captação de aguas pluviais,  na época 
um grupo na internet tentou inverter o que foi votado colocando o valor como se fosse 
um terreno, quando na verdade eram ruas que cortavam o terreno onde é localizado a 
empresa Milan, da forma que era existiam duas opções, ou o município assumia as ruas 
e cortava a empresa e teria mais calçamento e saneamento para fazer prejudicando uma 
empresa que gera emprego, ou venderia, e então  foi feito a permuta a troco de manilhas, 
manilhas essas que não só na Cerâmica como em diversas outras localidades da cidade 
tem resolvido os problemas, talvez da forma que foi colocada pelos internautas  não era 
importante, mas que podia garantir para uma senhora moradora do bairro Cerâmica, que 
no momento não lembra seu nome, mas que desde a sua primeira legislatura ela dizia que 
começava a chover ela já começava a colocar os moveis para cima porque na sua casa 
tinha um problema deve estar feliz com o que foi votado nesta casa e que  possibilitou 
esse tipo de intervenção, que só queria deixar registrado que as vezes no momento da 
votação gera algumas dúvidas,  ou não se dá o devido valor, mas quando votam, votam 
pensando no município, e nesta votação ficou provado que acertamos em votar a favor. 
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Usou a 
palavra para lembrar ao vereador Guilherme que o nome da Senhora a que ele se referia 
é Helena, que mora em um local que não é tão baixo e mesmo assim a água voltava dentro 
de sua casa, e isso acontecia todos os anos. Palavra com o Vereador Francisco de Assis 
da Cruz: O Vereador Disse que na porta da sala da senhora Helena existia uma parede 
de um metro para que a água não entrasse, e agora foi retirado e ela está muito feliz. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente 
Ata.  
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Pedro Gonçalves Caetano 
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Tharik Gouvêa Varotto 
 
 
    
 
     


