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  ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1656/2022 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 08 de novembro de 2022. 
 
 
Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2022, às 19:00hs (dezenove horas), 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 Thárik Gouvêa Varotto. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal. Em seguida colocou em discussão e votação a Ata de nº 1644/2022 
que foi aprovada com uma abstenção sendo esta do vereador Guilherme de Souza 
Nogueira por não estar presente na sessão.  A seguir solicitou que se procedesse a 
leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 176/2022 Autor: 
Francisco de Assis da Cruz. 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 providência quanto a canalização de água na rua Walter Cruz – 
Vila Camargo. Justificativa: Tal solicitação se faz necessária pois a água que corre 
constantemente no local está causando transtornos aos moradores da referida rua. Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 03 de novembro de 2022.  Francisco de Assis da Cruz-
Vereador Proponente. 2- Requerimento nº 177/2022 Autor: Francisco de Assis da 
Cruz. 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 reparo na tampa do bueiro existente na rua Domingos de Mattos em frente a 
Oficina do Senhor Júlio Cesar. Justificativa: A tampa do bueiro se encontra danifica 
e com a ferragem aparente, portanto por questão de segurança é necessário que seja 
feito o reparo. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 03 de novembro de 2022.  Francisco 
de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 178/2022. 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: Solicita seja 
analisada a possibilidade aumentar a altura do meio fio rua José Geraldo Ladeira a 
residência da Senhora Cleonice Honório – bairro renascer. Justificativa: Dependo do 
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volume de chuva, a água passa por cima do meio fio e invade a residência da Senhora 
Cleonice, o que vem causando sérios danos ao imóvel.  Sala das Sessões “Messias Lopes” 
07 de novembro de 2022 Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 4- Leitura 
do Ofício nº 314/2022 da Prefeitura Municipal de Rio Novo/MG “Que encaminha 
plano de sustentabilidade referente contrato nº 918212/201 OP.10793-54 no valor de 
R$ 502.632,04 (quinhentos e dois mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos) 
sendo o valor do repasse R$ 481.401,00 (quatrocentos e oitenta e um mi quatrocentos 
e um reais) e a contrata partida no valor de R$ 21.528.04 (vinte e um mil quinhentos 
e vinte oito reais e quatro centavos), tendo como objeto a pavimentação e  
recapeamento asfáltico de vias urbanas do município.  ORDEM DO DIA: 1- 
Requerimento nº 176/2022 Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira 
e única discussão. Palavra com o Vereador Proponente: Disse que foi procurado por 
morada da referida rua que alegou estar tendo dificuldades de entrar em sua residência, 
que esteve no local e verificou que quebraram o muro, e que esse muro faz divisa com 
a Santa Casa, foram feitas melhorias na área do hospital  mas esqueceram de 
canalizaram a água e pediu que o setor de obras e o executivo tomem providências.  
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento 
nº 177/2022 Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o Vereador Proponente: Pediu que o setor de obras tome 
providências quanto ao reparo da tampa de bueiro mencionada, pois está perigoso 
devido a ferragem aparente. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade. 3- Requerimento nº 178/2022. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Pedro Caetano: 
Fez uso da palavra para solicitar que seja tomada uma providência pois a água está 
causando sérios danos na residência da senhora Cleonice. Colocado em primeira e 
única votação.   Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador  disse ser esta a última reunião 
ordinária neste plenário, que o presidente comunicará oficialmente mas gostaria de 
deixar registrado sua felicidade por ter participado de diversas reuniões neste recinto, 
é frequentador da câmara deste 1993 quando seu pai foi eleito vereador, e que sempre 
foi seu sonho estar sentado nesta cadeira, e graças a Deus e ao povo de Rio Novo por 
três mandatos consecutivos pôde estar realizando este sonho, e através do trabalho que 
aqui realizam estar ajudando a população de Rio Novo, que hoje bate uma mistura de 
nostalgia e emoção, mas também de muita gratidão, pois centenas de pessoas fizeram 
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com que ele estivesse neste plenário, que saem dessa estrutura histórica para fazerem 
história como os primeiros vereadores da nova sede que sempre foi um sonho do 
legislativo, e como sempre disse é preciso respeitar o executivo e judiciário, mas o 
legislativo está no mesmo patamar, são três poderes definidos na constituição e agora 
com sede própria ficará bem defendido, mostrando que são poderes harmônicos entre 
si, mas poderes diferentes, e tem certeza que nesta nova estrutura poderão oferecer uma 
condição melhor de trabalho e uma condição melhor para a população que estará 
assistindo, comentou que hoje se um cadeirante resolver se candidatar a vereador e 
vencer as eleições ele poderá exercer sua função, pois a nova sede tem acessibilidade, 
coisa que no prédio não possui,  e mais uma vez disse  que não poderia  deixar de usar 
a palavra para deixar registrado seu sentimento de gratidão, emoção e muita honra em 
ter estado nesta legislatura e neste plenário histórico da Câmara Municipal. Palavra 
com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O vereador endossou as palavras do 
Vereador Guilherme Nogueira, comentou que quando assumiu seu primeiro mandato 
a câmara ainda era onde funciona hoje o setor de contabilidade da prefeitura municipal, 
e se Deus quiser irá finalizar seu sétimo mandato na sede nova, onde haverá mais 
espaço e acessibilidade para todos que tenham alguma necessidade especial possa 
participar das reuniões e assim ficarem cientes do que está sendo feito e dos projetos 
que estão sendo votados nesta casa, desejou que as próximas legislaturas na nova sede 
seja de muita harmonia e paz. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: 
Disse que foi muito bem explanado pelos vereadores Guilherme Nogueira e Ivalto 
Rinco a questão da mudança que será feita e seus benefícios em especial a questão da 
acessibilidade, e só tem a agradecer, cumpriu dois anos do seu mandado na sede atual 
e terá mais dois anos a serem cumpridos na nova sede, disse ainda que gostaria de 
comentar que esteve em Furtado de Campos e a estrada na parte de baixa está muito 
ruim, e um dos moradores tem um filho com problema de saúde e caso seja necessário 
não tem a mínima condição de ser socorrido, não só a ele como os demais moradores,  
o município arrendou uma saibreira, mas o serviço não está sendo feito, que cobra 
diariamente e o que se vê é fazendo açude para um, uma coisa para outro e o que é de 
uso coletivo não é dado a importância devida, que o período de chuva é mais 
problemático, e na estrada locais onde estão prestas a virar atoleiro porque não tem um 
boca de lobo, não limpa a saída de água,  sendo que ela tem para onde cair, já fez o 
requerimento fazendo tal solicitação, e mais uma vez estava fazendo a cobrança e 
esperava ser atendido. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O 
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vereador disse que ontem sentiu na pele o que as pessoas vem lhe cobrando a muito 
tempo;   comentou que sua mãe foi hospitalizada, passou por uma cirurgia  teve alta 
por volta de 16h:30min e foi chegar em casa somente a 1h da madrugada, que não culpa 
o motorista que estava de plantão porque o mesmo já havia indo a Juiz de Fora três 
vezes para buscar paciente de alta, que desde que entrou nesta casa já fez uns seis 
requerimentos, que irá fazer mais um pedindo um motorista de sobreaviso para buscar 
paciente de alta, disse ainda que Graças a Deus ainda não ocorreu nenhuma tragédia 
nessa ausência do motorista e do carro,  que acha tudo isso uma falta de respeito com 
o paciente e com população. Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: O 
Vereador disse que se existem cinco motorista que fazem rodizio na ambulância, no 
caso de alta deveria ser chamado um desses motorista, pois são quatro ambulâncias no 
município, o que falta é ter um motorista de plantão. Palavra com o vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Disse que também tem recebido várias reclamações com relação 
esse problema, e comentou o ocorrido com a Senhora Otília e o Adolfo filho do Senhor 
Lalado, que essa demora em buscar o paciente envolve outros problemas, como por 
exemplo a liberação do leito pois existe fila de espera para internação, que é preciso 
cobrar para que essas melhorias sejam feitas,  inclusive já solicitou melhorias nas 
ambulâncias pois recebeu reclamação quanto a limpeza das mesmas, são coisas que 
não podem continuar acontecendo como se fossem normais. Palavra com o Vereador 
Allan Martins Dutra Borges: Com relação a nova sede da Câmara disse se sentir 
muito honrado em estar participando desta legislatura, que é um novo marco para o 
município, que os Vereadores Ivalto Rinco, Guilherme Nogueira e Thárik Varotto 
foram muito felizes em suas palavras, mostrando a população a  independência dos 
poderes, o prédio ficou muito bonito, e hoje estão aqui se despedindo deste local como 
câmara, e se Deus quiser irão desempenhar um grande trabalho na nova sede. Palavra 
com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Usou a palavra para 
lembrar aos vereadores que será suspensa as atividades da câmara a partir de segunda-
feira dia 14 (quatorze) para que possa ser realizada a mudança para a nova sede, que as 
atividades irão retornar no dia 21(vinte e um) já na nova sede, convocou uma reunião 
para o dia 29/11/2022 para discutirem o Orçamento anual para o exercício 2023, o 
Projeto entrará em pauta no dia 06/12/2022. Com relação a inauguração da nova sede 
será realizada no dia 18/12/2022 às 19hs e convidou toda a população, disse ser uma 
honra estar aqui nesta última reunião. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: O Vereador perguntou se o Orçamento já se encontrava na casa e foi 
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informado que estava disponibilizado na sala da presidência uma cópia, bem como na 
secretaria, e o vereador solicitou que fosse pedido que o mesmo fosse atualizado pois 
todos os anos eles fazem alterações e volta sempre o mesmo projeto de anos atrás sem 
as devidas alterações, e citou como exemplo o Cordec que já foi retirado por não existir 
mais  e eles ainda continuam mantendo a entidade. O presidente disse que já solicitou 
que a contabilidade fizesse as alterações, mas irá fazer novamente. 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 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Guilherme de Souza Nogueira   Ivalto Rinco de Oliveira 
 
 
________________________________ _______________________________ 
Jordão de Amorim Ferreira    Pedro Gonçalves Caetano 
 
 
_______________________________ 
Tharik Gouvêa Varotto 
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