ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1616/2022
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de abril de 2022.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2022, às 20hs:15min (vinte horas e quinze
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda reuniram-se em Sessão Extraordinária 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 Extraordinária
da Câmara Municipal. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do
expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 008/2022 de autoria do Executivo:
“Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências” ORDEM DO DIA:
1- Projeto de Lei nº 008/2022 de autoria do Executivo: “Autoriza a abertura de crédito
especial e dá outras providências” PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador fez uso da palavra para informar que essa
semana tiveram a conclusão de praticamente 95% das obras do Arraial de do Bairro
Cerâmica, que foram melhorias importantes para a cidade, firam bonitas apesar de alguns
pontos controversos na praça Prefeito Jair Ladeira, mas no final acredita que será uma
melhoria importante, disse ainda hoje a Empresa Energisa começou fazer a retirada dos
três postes que estão no meio da praça, e está tirando por força de uma ordem judicial
pois a mesma queria cobrar do município o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) para
fazer a retirada, mas o Juiz ordenou fosse feita, falou também da questão do meio fio do
calçamento que está causando um certo transtorno, já está em fase de alinhamento interno
para contratação de empresa para poder fazer o recapeamento asfáltico os dois locais,
disse ainda que segundo o prefeito lhe passou, a intenção no Arraial é pegar da ponte em
frente as residências dos senhores Ivalto Rinco e Geraldo Medeiros, resolver o problema
existente naquele local e finalizar a pracinha do Arraial, reforçando a pintura e sinalização
que será muito importante devido a mudança do transito. Comentou que esteve
justamente com o Presidente Eduardo Miranda e o Prefeito Ormeu visitando a Escola
Municipal Francisca de Araújo Gomide e a obra de reforma está ficando muito boa, as
crianças, professores e serventes terão uma escola completamente remodelada, que estão
votando um credito especial para a construção de uma quadra ao lado da escola, a Escola
Onofre Ladeira também irá ganhar uma quadra; as Escolas Cantinho Feliz e Carmem
Mendonça estão sendo reformadas, para que o município tenha escolas a altura e nossas
crianças, disse também que estiveram no terceiro andar onde está sendo construído o
arquivo municipal. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse que é muito bom ver a cidade caminhado, são coisas boas para a
população, e precisam continuar trabalhando. Palavra com o Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: O Vereador fez uso da palavra para agradecer ao chefe de transporte
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senhor Wagner mais conhecido por todos como Alvarenga, e a Coordenadora de Urgência
Enfermeira Dulce, disse ter feito dois pedidos ao longo deste mandato com relação a
implantação do check list das ambulâncias pois antigamente os motoristas passavam o
plantão com a ambulância estragada, agora está sendo implantado e servirá para dar
respaldo tanto para o funcionário quanto para a prefeitura, bem como uma segurança
maior para os veículos. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: O Vereador
disse que ele e o Vereador Daniel Dias já fizeram um requerimento sobre Check list, que
check list deveria ser feito em todo veículo do município e foi o que pediram, porque nem
todo motorista anda com zelo com o veículo público, igual anda no seu particular, que o
requerimento deveria ter sido acatado, geraria economia para o município saber quem
está danificando mais o veículo, o que o correu com o veículo após a viagem, mas é
bom que pelo menos com as ambulâncias será feito, e talvez das ambulâncias migre para
os outros veículos. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges. O vereador
fez uso da palavra para comentar com relação as obras em especial da praça do bairro da
Cerâmica, que está dando uma outra aparência para a entrada da cidade, que esteve
conversando com o prefeito e o mesmo disse que será feito uma rotatória e feito a troca
do olho de gato, que não gosta mas é necessário, assim como instalação de redutor de
velocidade próximo ao posto de gasolina para evitar acidente, e que tudo isso vai dando
uma nova cara para o município, que estão trabalhando para a geração de empregos e
assim a cidade voltar a crescer novamente. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa
Varotto: Disse concordar com o Vereador Allan quando falou que a praça da Cerâmica
deu um outro aspecto para a cidade, mas que seja cobrado do município mais
responsabilidade quando a construção de quebra-molas, eu perdeu um irmão por uma
falta de responsabilidade do município em se quer pintar o quebra-molas com uma tinta
qualquer, que ele mesmo pediu para o mesmo quebra-molas pintura de faixas horizontais
que são redutoras de velocidades com micro esferas refletivas pois nem todo mundo sabe
que ali tem um quebra-molas, para que não isso não volte a ocorrer na cidade. Sugeriu
que todos fizessem esse pedido ao executivo para que tivesse mais força. Palavra com
o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Se dirigiu ao Vereador Tharik e disse que
concordava, foi um fato lamentável não para sua família, mas que atingiu a todos os
rionovenses, mas essas sinalizações precisam ser completa e na cidade inteira, que é
preciso um estudo, existem várias reclamações, que passaram dois meses reformulando o
código de postura e está na hora de colocá-lo em pratica. Palavra com o Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador disse que em conversa com o prefeito surgir
esse assunto e ele está estudando a viabilidade orçamentaria e financeira para estar sendo
instalado o traffic calming que é uma antiga reivindicação desta casa, tem sido colocada
em diversas cidades e obtido um resultado muito positivo. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.
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