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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1652/2022 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de outubro de 2022. 

 
 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro 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: Allan 
Martins Dutra Borges, Daniel Geraldo Dias, Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de 
Souza Nogueira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. Ausente os 
Vereadores Ivalto Rinco de Oliveira e Jordão de Amorim Ferreira. O Presidente 
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou que se 
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 037/2022 de 
autoria do Executivo “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo 
para o exercício financeiro de 2023”. 2- Projeto de Lei nº 038/2022 de autoria do 
Executivo Relaciona as Entidades que poderão ser contempladas por subvenção social 
para o exercício de 2023, e dá providências.  3- Requerimento nº 170/2022 Autor: 
Pedro Gonçalves Caetano. 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: - Solicita operação tapa buracos na rua Joaquim Soares de Oliveira – Bairro 
Renascer. Justificativa:  São muitos buracos na referida rua e isso tem prejudicado o 
trânsito de veículos com riscos de acidentes. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de 
outubro de 2022. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 
171/2022 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 a construção de muro de arrimo na rua Marcelo 
Gomide Araújo, parte localizada ao fundo das residências das munícipes: Selma 
Henrique, Ana Paula Machado e família Ferreira Venâncio. Justificativa: Duas 
residências já foram interditadas, e a outra está próxima, o que causa inúmeros 
transtornos e prejuízos às proprietárias.  Mesmo sendo deslocadas para outras 
moradias, o que mais querem é voltar ao local onde sempre viveram, e sem tal 
contenção tudo se agrava. O local está oferecendo enorme perigo, inclusive a todos que 
passam diariamente pela citada rua. E na tentativa de evitar qualquer tipo de tragédia, 
venho cobrar o serviço requerido, o respeito e o mínimo de atenção com as citadas 
pessoas.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 18 de outubro de 2022. Thárik Gouvêa 
Varotto- Vereador Proponente. 5- Leitura do Ofício nº PM/2022/0296 do Gabinete do 
Prefeito referente substituição do Projeto de Lei nº 040/2022 que “Dispões sobre a 
Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e do Fundo 
Municipal do Idoso (FMI) de Rio Novo, e dá outras providências.” ORDEM DO DIA: 
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1- Projeto de Lei nº 037/2022 de autoria do Executivo “Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2023”. 
Encaminhado para as comissões emitirem parecer 2- Projeto de Lei nº 038/2022 de 
autoria do Executivo Relaciona as Entidades que poderão ser contempladas por 
subvenção social para o exercício de 2023, e dá providências.  Encaminhado para as 
comissões emitirem parecer. O Presidente pediu atenção as comissões para que 
analisem os projetos de nº 037 e 038 para que os mesmos possam ser discutidos e 
votados no final do mês de novembro do corrente ano. 3- Requerimento nº 170/2022 
Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  4- Requerimento nº 171/2022 
Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Thárik Varotto: “Disse que não sabe o porquê a Prefeitura tem morosidade 
para fazer as coisas, falta de dinheiro não é porque sempre se vê a prefeitura 
distribuindo material para muitas pessoas que precisam muito pouco em relação a essas 
pessoas citadas no requerimento, que o local está perigoso e cada vez mais a terra está 
se deslocando, que esteve conversando com a senhora Ana Paula Machado na casa 
onde ela está morando de aluguel social no bairro Novo Horizonte, na rua Dr. Arthur 
Custódio Ferreira e ela está preocupada com a situação, é uma casa que foi construída 
pelos seus pais e está em vista de cair se a obra não for realizada, é uma obra que tem 
urgência urgentíssima, todos sabem que uma casa fechada por muito tempo gera vários 
riscos, a mesma coisa acontece com a casa da Dona Selma, outras casas podem vir a 
ser afetadas, que não vê como uma obra de outro mundo para a prefeitura fazer, que 
tendo boa vontade consegue, o período bom para esse tipo de obra já passou pois agora 
vem a época das águas e as pessoas ficam mais preocupadas com o que pode vir a 
acontecer, disse ainda que se houver um desmoronamento pode invadir as casas da rua 
de baixo podendo ter vítimas fatais por ser uma grande quantidade de terra, e o que se 
vê é uma total falta de respeito do senhor prefeito mais uma vez com as pessoas que 
tiveram suas residências  demolidas pela própria prefeitura e até hoje nenhum tijolo foi 
colocado no local, como é o caso do Senhor Jonathan e da Senhora Amanda em Furtado 
de Campos, e do Senhor Tadeu no Bairro Santa Clara, e que não demora ele propor 
derrubar a casa deles também, e eles ficarem sem suas casas, mas que irá continuar 
cobrando e esperando que Deus ilumine a mente dele e ele comece a atender as pessoas 
que realmente precisam do município por não terem condições financeiras, porque se 
tivessem já teriam resolvido, e ficará aguardando  a boa vontade e a compaixão do 
senhor prefeito para com essas pessoas, e solucionar esses graves problemas”. Palavra 
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O vereador aproveitando o 
posicionamento do autor do requerimento Vereador Thárik Varotto,  disse que a 
situação do referido muro causa muita preocupação, hoje um pouco mais amenizada 
por não ter os moradores naquele área crítica, mas causando transtornos por eles 
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estarem longe de suas propriedades, disse ainda ser  esse é um problema tão antigo que 
na sua primeira legislatura a qual o vereador Allan Borges também fez parte, foi um 
dos seus primeiros requerimentos apresentados, que não lembra se o vereador estava 
junto na propositura, mas lembra que os então Vereadores na época Vinicius Araújo, 
Sebastião Esperança, Carlos Alberto e Dulcimar estavam e que fizeram um 
requerimento bem firme no sentido de se cobrar providência, que eles entraram nesta 
casa no ano de 2013, sendo assim  é  um problema que já existia e  durante todo esse 
tempo não viram nenhuma solução, que muito provavelmente deve ser uma questão de 
custo;  sugeriu então incrementarem o requerimento ou até mesmo caso o vereador 
permita  fazer  um requerimento  verbal solicitando a prefeitura que apresente a esta 
casa se existe uma execução se engenharia e  uma planilha financeira do custo para a 
construção do muro, para que possam dar um retorno as pessoas que os procuram e até 
mesmo caso seja um custo muito elevado possam junto aos seus representantes ver se 
conseguem alguma emenda parlamentar ou algum tipo de financiamento para que 
tenham o recurso para executar a obra, é uma situação preocupante, e alguns outros 
pontos do município tem a mesma periculosidade, que é preciso cobrar e também 
buscar recurso pois desta forma estarão ajudando a cidade, que essa era a sua sugestão 
para tentar resolver esse problema que afeta demais os moradores. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que “muitas vezes são colocadas 
dificuldades em certos problemas na administração, assim como podem notar o tempo 
que ficou a rua Circe Dias Ferreira próximo ao matadouro, onde foi dito de tinha que 
ser feito licitação para realizar a obra, e que ao ver a obra realizada, a qual parabenizou 
pois o serviço ficou muito bom, foi  feita rapidamente, foi sanado o problema e que 
poderia ter sido feito há mais tempo, e quanto a custos se forem juntar um pinguinho 
de um e pinguinho de outro, de pessoas que estão recebendo material as escondidas, 
que é muito difícil ter prova, mas tem a certeza que é, as pessoas são amedrontadas em 
perder seus serviços, outras ficam com medo, mas sabe que  muitas pessoas que 
receberam material são pessoas que tem condições de arcar com esses materiais para 
fazer melhorias em suas residências, e quem realmente precisa fica a ver navios, que 
está no seu papel de representante da população, acho que dinheiro até que tem, não 
precisamente na obra mencionada no requerimento, mas em outras obras. Com relação 
a casa do Senhor Jonathan e do Senhor Tadeu, como que o prefeito derruba a casa 
promete que vai levantar outra sabendo que ele não tem recurso, recurso tem, ele não 
está é gastando o recurso com quem precisa, ele fica gastando o recurso com pessoas 
que tem a capacidade de entrar na mente das pessoas e ser cabo eleitoral dele, que já 
notou isso, pessoas humildes não tem essa capacidade, é isso que está acontecendo em 
Rio Novo, uma pouca vergonha, e as pessoas que realmente precisam do município e 
precisam do poder público estão todas desamparadas”.  Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento Verbal: Autor Guilherme 
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Nogueira: Solicito ao Executivo municipal se existe projeto de engenharia já 
elaborado para a construção do muro de arrimo na rua Marcelo Gomide Araújo, e se já 
existir que apresente o projeto e a planilha de custo do mesmo. Requerimento Verbal: 
Autor Thárik Gouvêa Varotto: Solicita Executivo municipal se já existe projeto de 
custo da moradia dos Senhor Jonathan e da Amanda e do Senhor Tadeu no morro Santa 
Clara, se existir apresentar o projeto e o custo e o porquê não está sendo feito. 
PALAVRA LIVRE: O Presidente antes de concede a palavra livre consultou os 
vereadores se todos estavam de acordo em ser criado um grupo de WhatsApp da 
câmara como um meio rápido de comunicação entre os vereadores e a secretaria, para 
que possa ser encaminhado expedientes, avisos e convocações. Após todos os 
vereadores presentes concordarem o presidente disse que o grupo então será criado. 
Nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.  
 
 
______________________________  _______________________________ 
Allan Martins Dutra Borges   Daniel Geraldo Dias 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda  Francisco de Assis da Cruz 
 
 
_______________________________ ___________ausente______________ 
Guilherme de Souza Nogueira   Ivalto Rinco de Oliveira 
 
 
___________ausente______________ _______________________________ 
Jordão de Amorim Ferreira   Pedro Gonçalves Caetano 
 
 
_______________________________ 
Tharik Gouvêa Varotto 
 


