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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1618/2022 
       Ata da Reunião extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de abril de 2022. 
 
 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2022, às 20hs e 35min (vinte horas e trinta e 
cinco minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda reuniram-se em Sessão Extraordinária a 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 009/2022 de autoria do Executivo: "Autoriza reajuste 
aos profissionais do magistério e dá outras providências". 2- Projeto de Lei 009/2022 do 
Legislativo autoria do Vereador Jordão de Amorim Ferreira “Dispõe sobre denominação 
de logradouro público”. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 009/2022 de autoria do 
Executivo: "Autoriza reajuste aos profissionais do magistério e dá outras providências". 
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 2- Projeto de Lei 
009/2022 do Legislativo autoria do Vereador Jordão de Amorim Ferreira “Dispõe sobre 
denominação de logradouro público” Colocado em segunda discussão e votação e votação. 
Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa 
Varotto: O disse que gostaria de deixar registrado o oficio que protocolou hoje na prefeitura 
com o intuito de complementar o requerimento feito pelo vereador Jordão onde ele solicita 
curso de capacitação para melhora da assistência às crianças com transtorno do espectro do 
autismo.  Em seguida pediu permissão e fez a leitura o Oficio, após a leitura disse acreditar 
que irá agregar a essa pauta que tem sido discutida na câmara. Palavra com o Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira: Disse que foi procurado hoje por uma moradora da Vila 
Camargo, que segundo ela a Copasa está com o horário de atendimento reduzido para somente 
duas vezes por semana, que acha isso um desrespeito com a população que paga um conta 
cara, que quanto tem uma folga e que ir resolver alguma coisa encontra a porta fechada, 
sugeriu que fosse feito um ofício em nome de todos os vereadores pedindo o aumento do 
horário de atendimento à população. Disse que na próxima sessão irá entrar com um 
requerimento e espera que todos assinem solicitando que a prefeitura contrate uma empresa 
terceirizada para que faça uma análise da água da Copasa, comentou que centro de minas foi 
comprovado que a água vem causando câncer na população da região devido ao alto índice 
de chumbo, e outros metais pesados na água, que acha isso muito importante. Palavra com o 
Vereador Allan Martins Dutra Borges: O Vereador disse que as empresas querem que tudo 
seja feito online, mas tem pessoas que as vezes não tem celular, quanto a questão da água o 
vereador tem toda a razão, é uma situação preocupante. Disse que quanto a sessão 
extraordinária convocada para quinta-feira não poderá estar presente pois tem uma reunião 
junto cm o Prefeito em Belo Horizonte e acredita que não chegará a tempo, mas que é a 
favorável a tramitação do projeto. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: O 
Vereador Sugeriu que caso todos estejam de acordo, deveriam convidar o Gerente da Copasa 
para vir a esta casa para que possam fazer os questionamentos pessoalmente, pois depois que 
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o gerente anterior esteve aqui as reclamações diminuíram muito e agora estão voltando. 
Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira:  O Vereador disse que já foram feitos 
diversos requerimento solicitando iluminação para a entrada da cidade do Borracharia do 
Balandino até bairro Lagoinha, pediu que esse pedido fosse reiterado em nome de todos, 
melhorando assim  a entrada da cidade e dando mais segurança aos moradores daquela região, 
disse ainda que na oportunidade gostaria de parabenizar ao  executivo pelas obras da praça 
Jair Ladeira no Arraial e da  praça do  bairro Cerâmica onde anteriormente havia muita 
reclamação relacionada ao ponto de ônibus. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto:  Disse que ter feito esse requerimento este ano e acha que nada mais que justo ter 
essa iluminação principalmente para os moradores do bairro lagoinha que passam pelo local 
todos os dias no período da noite. Com relação ao projeto de lei 011/2022 a câmara poderia 
fazer um pedido ao executivo para que informe para qual área será a suplementação, ao invés 
de irem até o setor e eles informarem verbalmente sendo que o que vale é o que está escrito.  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente 
Ata.  
 
 
________________________________   _________________________________ 
Allan Martins Dutra Borges    Daniel Geraldo Dias 
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