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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1636/2022 
     Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 02 de agosto de 2022. 
 
Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2022, às 19:10hs (dezenove horas e dez 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel 
Geraldo Dias, Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto 
Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik 
Gouvêa Varotto. Ausente o Vereador Allan Martins Dutra Borges O Presidente 
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Em seguida colocou em 
discussão e votação as Atas de nº 1622/2022, 1623/2022, 1624/2022, 1625/2022, 
1626/2022, 1627/2022, 1628/2022, 1629/2022 e 1630/2022 que foram aprovadas por 
unanimidade. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do 
expediente. EXPEDIENTE:  Antes de dar início a leitura do expediente o Secretário 
Vereador Guilherme Nogueira desejou um bom início de segundo semestre e que eles 
consigam fazer boas proposições a favor do município. 1- Requerimento nº 
133/2022 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 Executivo Municipal a seguinte 
solicitação: - Solicita colocação de placa “parada de ônibus” na MG-353 nos dois 
sentidos em frente ao local conhecido como Monumento. Justificativa: Procurado 
por representante da Empresa Viação José Maria Rodrigues que fez tal solicitação 
devido passageiros estarem solicitando a parada do ônibus em local proibido.  Sala 
das Sessões “Messias Lopes, 29 de julho de 2022. Francisco de Assis da Cruz- 
Vereador Proponente.  2- Requerimento nº 134/2022 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 Executivo Municipal a seguinte solicitação: 1- Solicita providência 
Bueiro existente na esquina da rua Franklin Procópio com a rua Virgílio de Melo 
Franco 2- Reitera requerimento 017/2021 que solicita reparo na calçada da rua 
Virgílio de Melo Franco esquina com Franklin Procópio. Justificativa: Preocupado 
com idosos e crianças, e antes que ocorra algum acidente que venha causar algum 
acidente e também prejuízos ao município é que tal solicitação se faz necessária.  
Sala das Sessões “Messias Lopes, 29 de julho de 2022. Francisco de Assis da Cruz-
Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 135/2022 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 
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solicitação abaixo: - Solicita tombamento dos móveis da sala de audiência do Fórum. 
Justificativa: O tombamento se faz necessário uma vez que esses móveis fazem 
parte da história do município. Caso isso não ocorra, com a construção da nova sede 
do Fórum os moveis serão enviados para Belo Horizonte.   Sala das Sessões “Messias 
Lopes” 29 de julho de 2022. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador Proponente. 
4- Requerimento nº 136/2022 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 tombamento da Escola Estadual Olympio Araújo Justificativa: A solicitação 
tem o intuito de preservar o valor histórico, cultural e arquitetônico da escola. Sala 
das Sessões “Messias Lopes” 29 de julho de 2022. Eduardo Luiz Xavier de Miranda-
Vereador Proponente. 5- Requerimento nº 137/2022 Autor: Pedro Gonçalves 
Caetano 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 seguinte solicitação para o PSF II: 1-Tampa 
para a caixa d’água 2- Colocação de Bebedouro 3-Colocação de tela no telhado para 
evitar entrada dos pombos. Justificativa Pombos são aves transmissoras de doenças, 
portanto por questões de saúde é que tais solicitações se fazem necessárias. Sala das 
Sessões “Messias Lopes” 29 de julho de 2022 Pedro Gonçalves Caetano-Vereador 
Proponente.  6- Requerimento 138/2022 Autor: Jordão de Amorim Ferreira. 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: - Reitera Requerimento nº 
042/2022 de 09 de março de 2022 “Que cogitado a viabilidade da volta de 
atendimento de demanda espontânea e acolhimento por parte dos profissionais 
médicos e enfermeiros nos PSF’s”. Justificativa: Grande número de pacientes tem 
vindo ao serviço de urgência e emergência procurando atendimento característicos de 
atenção primária, os pacientes ficam perdidos na rede de saúde e sem 
acompanhamento de doenças que poderiam ser amenizadas nos próprios PSFs. A 
volta desse serviço será de grande valia pra todo sistema de saúde e principalmente 
aos rionovenses que precisam de acompanhamento de doenças crônicas etc. Sala das 
Sessões “Messias Lopes” 01 de agosto de 2022. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador 
Proponente. 7- Requerimento 139/2022 Autor: Jordão de Amorim Ferreira 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 implantação de plantão 24hs 
em todas as farmácias da cidade.  Justificativa: “Preocupado com as necessidades da 
população, principalmente diante de casos de extrema necessidade, justificou ser 
importante que se tenha uma farmácia funcionando 24 horas no município, pois as 
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ações de urgência sempre vão existir e as mesmas, não tem hora marcada para 
acontecer”, Sala das Sessões “Messias Lopes” 01 de agosto de 2022. Jordão de 
Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 8- Requerimento nº 140/2022 Autor: Thárik 
Gouvêa 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 quanto a construção de residência para a família dos munícipes 
Jhonatam e Amanda da Silva Teixeira, no terreno localizado à Rua Francisco Chagas 
Damasceno, no Povoado de Furtado de Campos. Justificativa: Foi relatado pelos 
moradores e munícipes que a casa estava com rachaduras e com a varanda 
comprometida, devido a desmoronamento de terras. Sendo assim, o próprio prefeito 
Ormeu, na época, perguntou se podia demolir e construir outra nos mesmos padrões, 
a família concordou. A demolição foi feita pela retroescavadeira do município, e até 
hoje nenhuma providência foi tomada. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02 de 
agosto de 2022. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 7- Leis Sancionadas: 
Lei nº 1410/2022, 1411/2022, 1412/2022, 1413/202, 1414/2022, 1415/2022, 
1416/2022, 1417/2022, 1418/2022, 1419/2022, 1420,2022, 1421/2022, 1422/2022, 
1423/2022 e 1424/2022.  ORDEM DO DIA: 1-Requerimento nº 133/2022 Autor: 
Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: O Vereador desejou que Deus ilumine a 
todos nesse retorno para que possam conduzir os trabalhos desta casa na paz. Em 
seguida comentou sobre a solicitação feita pelo funcionário da empresa, devido as 
pessoas estarem aguardando em local inapropriado. Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento nº 134/2022 Autor: 
Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº 135/2022 Autor: Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão Palavra com o 
Vereador Proponente: O vereador argumentou que devido a construção da nova 
sede do fórum esses móveis se não forem tombados o Estado pode recolher ou levar 
para qualquer lugar, disse que não sabe se os demais vereadores tiveram oportunidade 
de conhecer o mobiliário centenário e que  faz parte da história de Rio Novo, tomou a 
liberdade de fazer tal solicitação por achar importante para história de Rio Novo que 
esses móveis permaneçam no município, e a única forma de garantia que isso 
aconteça é se os móveis forem tombados pelo patrimônio. Palavra com o Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Parabenizou o presidente pela proposição e disse 
que o ano passado quando estava na presidência da câmara solicitou da assessoria 
jurídica que fizesse esse tombamento e na época a Dra. Daniele informou que esse 
imobiliário já constava no livro de tombamento que não havia necessidade de se fazer 
procedimento algum,  mas acha que é válido ter essa confirmação e caso na época 
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não tenha sido o retorno correto que ela tenha dado,  que tomem realmente as 
providências,  que se não estiver enganado foi uma solicitação da Dra. Ivone Juíza da 
Comarca naquele período ou se  do próprio Dr Raul atual Juiz, que fez essa 
observação de que a câmera deveria tomar essa providência,  pensando justamente 
nessa possível retirada desse mobiliário histórico. Palavra com o Presidente 
Vereador Eduardo Miranda: Disse ao Vereador que consultou a Senhora Cristiane 
da assessoria de patrimônio do município e a mesma lhe informou que não constava 
como patrimônio tombado, pode até ter sido inventariado, podem confirma com a 
Dra. Daniele e dependendo da reposta retira o requerimento. Colocado em primeira e 
única votação aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº 136/2022 Autor: 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador fez uso da palavra 
para se posicionar com relação ao requerimento e disse  que vale a pena procurarem a 
diretora do  Olímpio Araújo, pois que esteve fazendo uma visita na Escola e mesma 
colocou que já estava em processo de ampliação do colégio,  parece que só estava 
esperando a liberação do recurso e que não afetará a fachada,   na época perguntei se 
é  tombado e ela falou que não,  então não teriam esse problema,  comentou que 
quando foram fazer a aprovação do AVCB da Santa Casa de Rio Novo tiveram uma 
série de empecilhos para conseguir aprovar o AVCB justamente porque o prédio era 
tombado e não podia mexer na fachada dele,  acho que a gente tem que preservar a 
questão histórica da cidade e que valeria a pena verificar se já tem documento para 
liberar e se na fase que está poderia atrapalhar algum tipo de liberação de recurso,  
talvez poderiam  deixar liberar o recurso e futuramente fazer o tombamento, acha que  
compensaria trocar uma ideia com a diretora da Escola. Palavra com o Presidente 
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Aceitou a sugestão do vereador 
Guilherme Nogueira e retirou o requerimento de pauta. 5 - Requerimento nº 
137/2022 Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com Vereador Pedro Gonçalves Caetano: O vereador comentou a 
solicitação e pediu urgência do executivo no atendimento por ser um caso de saúde 
pública. Colocado em primeira e única votação Aprovado por unanimidade. 6- 
Requerimento 138/2022 Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 7- Requerimento 139/2022 
Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. Palavra 
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que constantemente é parado 
na rua e questionado sobre o horário de funcionamento das farmácias, que 
infelizmente aos domingos após as 12hs e nos demais dias após as 18hs não tem 
nenhuma farmácia aberta, sendo preciso ira nas cidades vizinhas para comprar 
medicamentos, sugeriu uma vez uma reunião com todos os proprietários de farmácia 
aqui na câmera e que seja colocado em pauta o projeto lei que trata do tema, acha que 
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é uma coisa válida e todos saem ganhando com a implantação dos plantões. Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto:  Pediu permissão para assinar o 
requerimento e disse achar importante que seja feito esse debate pois envolve direito 
trabalhista dos funcionários com horas extras, comentou que no município de 
Guarani funciona um esquema de rodízio nos finais de semana, ficando com a 
farmácia de plantão com porta aberta até as 12hs horas e após esse horário fica de 
sobreaviso e caso a pessoa precisar de algum medicamento liga para ser atendida, 
disse ainda que ter o plantão seria muito bom pois existe mesmo muita reclamação 
pois as pessoas vão consultar e não conseguem iniciar o tratamento por não ter como 
adquirir o medicamento.  Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que 
todos os vereadores são cobrados sobre esse assunto, é realmente uma necessidade, 
que hoje a cidade dispões de um número maior de farmácia e acredita que uma escala 
não atrapalharia pois seria somente um plantão por mês, comentou o quanto é 
complicado não ter uma farmácia aberta após o horário comercial uma vez que 
doença não escolhe hora,  parabenizou o vereador Jordao pelo requerimento, pediu 
permissão para assinar e disse que precisam se movimentar e conscientizar os 
proprietários de farmácia quanto as necessidades da população. Palavra com o 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira:  O Vereador argumentou que não é preciso 
o plantão ser de portas abertas citando como exemplo a cidade de Rio Pomba que 
após o horário comercial é informado o número do funcionário que está de 
sobreaviso, o cliente liga e a entrega é feita em casa, trazendo até mais comodidade 
para o paciente e por questão de segurança. Em seguida disponibilizou o 
requerimento para todos os vereadores assinarem justificando que tal procedimento 
daria mais força ao pedido. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade.  8- Requerimento nº 140/2022 Autor: Thárik Gouvêa Varotto. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto: Disse ter sido procurado pelos munícipes Jonathan e Amanda juntamente 
com outros moradores de Furtado de Campos que relataram que o barrando desceu, 
derrubou uma parede e parte da varanda, os outros cômodos estavam bons mas 
perigoso, que o Prefeito Ormeu  foi até o local e falou com eles que levava a retro 
para fazer a demolição da casa toda  se propondo a construir a casa conforme a 
disposição dela, dois quartos, uma sala, um banheiro e a varanda, e até hoje nada,  
que eles vem cobram e o prefeito as vezes atende e fala que dá o material para eles 
construírem, que arruma parte do material, e tem vezes que não atende,  o que se vê é 
que são pessoas que realmente precisam de assistência e do amparo do município não 
são amparadas, e mencionou os sem tento,  pessoas que não do município e recebem 
amparo do município, assim como outras  pessoas que sabem  que não precisam tanto 
se comparado a  esses moradores de Furtado de Campos e que são prontamente 
atendidos,  fazer a cobrança é uma forma de ampará-los e fazer se papel  de 
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representa-los como vereador nessa casa, que  fez o documento e vai  continuar 
realizando a cobrança. Colocado em primeira e única votação; Aprovado Por 
unanimidade. Palavra com o Vereado Thárik Gouvêa Varotto: Solicitou dos 
Presidente que fosse disponibilizado para os vereadores uma cópia das leis 
sancionadas. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: Informou que não são disponibilizados por uma questão de economia de 
papel porque normalmente o vereador já tem a lei na mesa. Palavra com o Vereador 
Thárik Varotto: Disse que não é toda a lei, é somente o número e a que se refere a 
lei. Palavra com o presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse 
que irá fazer a solicitação na secretaria. Comentou Ofício recebido que responde 
requerimento relacionado ao imóvel denominado Cachoeira do Calixto. Fez leitura da 
resposta que a Secretaria de Saúde e Secretaria de Transporte com relação a denúncia 
recebido por ter sido utilizado o ônibus escolar em substituição ao ônibus do Acispes, 
na resposta foi informado que o ônibus foi utilizado pois o carro que transporta os 
pacientes deu defeito na hora de sair, e para que os pacientes não perdessem as 
consultas foi utilizado o ônibus escolar. Fez a leitura do convite para a Festa Agostina 
do CAPS que será realizado no campo do Prainha no dia 09 de agosto às 14:30hs. 
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O 
Vereador fez uso da palavra para comentar com relação ao movimento realizado no 
Bairro Santa Clara dando continuidade ao Programa Saúde nos Bairro, que foi um 
sucesso o desafio do carrinho de rolimã, pessoas de todos os bairro foram participar, 
parabenizou o Coordenar de Esporte Luciano Duarte a Prefeitura Municipal e todos 
os envolvidos no evento, bem como o pessoal do CRAS que pôde participar, disse 
que esta movimentação da prefeitura estar indo nos bairros é muito importante 
porque está  chegando de fato onde o poder público tem que chegar, que é preciso 
estar menos nos setores e mais nos bairros, que é muito bom quando se proporciona 
um evento desse nível e se depara com uma criança com doses de vacina atrasadas e 
essas vacinas são colocadas em dia, bem como aquela pessoa que vai aferir sua 
pressão e se conscientiza pois havia deixado de fazer o acompanhamento, mais uma 
vez  parabenizou a todos os envolvidos e agradeceu a participação da população que 
em todos os bairros que o programa tem indo está participando e contribuindo. 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que infelizmente não 
pode comparecer no evento, mas pelas notícias foi um ótimo evento. Em seguida 
comunicou que amanhã será inaugurada a nova sede do CRAS na rua Pereira da Silva 
ao lado da Pizzaria Lenha e Cia, às 9hs e convidou a todos para conhecerem a nova 
sede. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Usou a palavra para 
agradecer ao executivo por atender o requerimento de nº 144/2022 que solicitava Zig-
Zag na passarela Antônio Matheus. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto: Usou a palavra para assim com o Vereador Guilherme parabenizar a todos 
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pelo evento no bairro Santa Clara, e agradecer ao Coordenador de Esporte Luciano 
Duarte pelo convite, esteve no evento, treinou no carrinho e lembrou dos tempos 
antigos, comentou que desceu na ladeira mais perigosa umas três vezes e desceu fácil.  
Em seguida comunicou que nos dias 17,18,19 e 20 de agosto haverá vacinação contra 
oito tipos de doenças incluindo cinomose, virose, influenza, leptospirose, que será 
divulgado os pontos de vacinação e agradeceu ao Deputado Noraldino Junior pois 
sem ele não haveria esse tipo de campanha. Palavra com o Presidente Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Usou a palavra para deixar registrado que nesse 
sábado aconteceu um evento na praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges patrocinado 
pelo Setor de Turismo,  Setor de Educação e a Patrícia Extensionista da Emater, no 
qual envolveu as Escolas,  Associação dos Pequenos Produtores e os Artesãos do 
município, foi um movimento bacana e aos poucos a vida vai voltando ao normal;  
informou aos demais vereadores que com relação a entrega do título ao Padre 
Wellington, já está sendo confeccionada a placa e provavelmente a entrega será no 
próximo domingo mas irá comunicar a todos com antecedência. Em seguida pediu 
aos vereadores que após o termino da reunião aguardassem que gostaria de ter uma 
conversa rápida com os nobres edis. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto: O vereador informou que haverá consultório odontológico móvel no bairro 
Santa Clara visto ser uma demanda muito grande daquela população, está para ser 
agendado, mas acredita que até na segunda semana de agosto já tenha sido realizado 
os atendimentos. Agradeceu a secretaria de saúde e ao Secretário Pablo que pelo 
pouco precisa ele está sempre disponível em ajudar. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.  
 
 
 
 
__________ausente_______________  
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_______________________________ 
Ivalto Rinco de Oliveira 
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