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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1540/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 12 de fevereiro de 2021.

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2021, às 19:20h (dezenove horas
e vinte minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do
Vereador Guilherme de Souza Nogueira reuniram-se em Sessão Ordinária
os seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dulcimar Prata Marques,
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco
de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Tharik
Gouvêa Varotto. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da
Câmara Municipal. Em seguida colocou em discussão e votação a Ata
nº1539 que foi aprovada por unanimidade. A seguir o Presidente solicitou
que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1Requerimento nº 017/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Exmo.
Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara,
seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Solicita
seja feito reparo da calçada na rua Virgílio de Melo Franco esquina com
Franklin Procópio. Justificativa: Preocupado com pessoas idosas e antes
que aconteça algum acidente é que tal solicitação se faz necessária. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 08 de fevereiro de 2021 Francisco de Assis
da Cruz-Vereador proponente. 2- Requerimento nº 018/2021. Autor:
Pedro Gonçalves Caetano. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza
Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador
que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento
Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo
Municipal a seguinte solicitação: - Solicita reforma na Praça do bairro
Santa Clara. Justificativa: A realização desta reforma trará muitos
benefícios para os moradores do referido bairro. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 08 de fevereiro de 2021. Pedro Gonçalves Caetano Vereadorproponente. 3-Requerimento nº 019/2021. Autor: Pedro Gonçalves
Caetano. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve,
no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer,
ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte
solicitação: - Solicita construção de uma escada ligando as ruas Evaristo
Braga e Dr. Avelino Pimont. Justificativa: Munícipes procuraram este
vereador cobrando providências no sentido de proceder à construção de
uma escada de concreto com corrimão. No local já existe uma escada de
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terra muito inclinada e ao transitar os moradores deslizam em dias
chuvosos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 08 de fevereiro de 2021.
Pedro Gonçalves Caetano-Vereador proponente. 4-Requerimento nº
020/2021 Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao Exmo. Sr. Vereador
Guilherme de Souza Nogueira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que
subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno,
requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a
seguinte solicitação: - Solicita seja colocado corrimão e reparo no
calçamento da Travessa Joaquim Ferreira da Silva (Beco do Caldeirão).
Justificativa: “A solicitação tem por finalidade melhorar a acessibilidade e
proporcionar maior segurança para quem se desloca pelo local, evitando qualquer
tipo de acidente. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 08 de fevereiro de 2021
Pedro Gonçalves Caetano-Vereador proponente. 5-Requerimento nº
021/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Exmo. Sr. Vereador
Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Requer seja feito placas de
Taxi Rotativa próximo ao Supermercado San Martins e Mercado Futura.
Justificativa: Procurado por motoristas que alegaram que quando são
chamados para buscar um cliente nos locais acima mencionados, não tem
local para estacionarem. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 08 de fevereiro
de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador proponente. 6Requerimento nº 022/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Exmo.
Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara,
seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Requer
seja feito nivelamento da tampa do bueiro com o calçamento, na rua Hélio
de Souza Pinto – Bairro Nova Aurora. Justificativa: Precaver acidente
com pedestres e veículos, pois o bueiro se encontra com mais ou menos
vinte centímetro abaixo do nível da rua. Sala das Sessões “Messias Lopes”,
10 de fevereiro de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador proponente.
7- Requerimento nº 023/2021 Autores: Daniel G. Dias e Tharik G.
Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que
subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno,
requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a
seguinte solicitação: - Que seja feita Manutenção da pracinha de Furtado
De Campos! Poda da grama, manutenção da rede elétrica e troca das
2

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-el/Fax – 3232742212–Secretaria
e-mail: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

lâmpadas queimadas. Justificativa: Estivemos no local e verificamos a
pracinha com aspecto de abandono (grama muito alta e plantas sem a
devida poda), além disso os moradores relataram pontos muito escuros à
noite, provocados pela inexistência de lâmpadas ou as mesmas estarem
queimadas. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2021. Daniel Geraldo Dias
e Tharik Gouvêa Varotto. 8- Requerimento nº 024/2021. Autores: Daniel
G. Dias e Tharik G. Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza
Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os
Vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Que seja feita a limpeza do
córrego que corta o Distrito de Furtado De Campos! Justificativa:
Segundo os moradores a omissão por parte da Prefeitura com a limpeza do
córrego (3 anos sem fazê-la), tem trazido muitos transtornos como mal
cheiro, risco de enchentes e um cenário de abandono! Sala das Sessões, 10
de fevereiro de 2021. Daniel Geraldo Dias e Tharik Gouvêa Varotto. 9Requerimento nº 025/2021 Autores: Daniel G. Dias e Tharik G. Varotto.
Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que subscrevem, no uso de
suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a
Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:
- Que seja colocado as manilhas na travessia da estrada conhecida como
estrada do antigo lixão. Justificativa: Nesse local existe uma valeta
enorme que está dificultando e colocando em risco de danificar os veículos
q precisam transitar por estar estrada! Além da visível necessidade, as
manilhas se encontram jogadas a meses na beira da referida estrada
provocando risco de acidentes. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2021.
Daniel Geraldo Dias e Tharik Gouvêa Varotto. 10- Requerimento nº
026/2021. Autores: Daniel G. Dias e Tharik G. Varotto. Ao Exmo. Sr.
Vereador Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo. Os Vereadores que subscrevem, no uso de suas
atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara,
seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:
Gostaríamos de saber quais as medidas adotadas pela secretaria de saúde
juntamente à comissão de enfrentamento e combate ao Coronavírus, para
que não volte a aumentar significativamente o número de casos(covid19)
em nosso município depois do feriado de carnaval. Justificativa: Rio Novo
é uma cidade muito procurada por turistas e visitantes em feriados, e com
isso aumentando o fluxo de pessoas, e logicamente aglomeração de pessoas
em locais públicos e residenciais, diante desse cenário nossa imensa
preocupação. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2021. Daniel Geraldo
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Dias e Tharik Gouvêa Varotto. 11- Requerimento nº 027/2021. Autores:
Thárik Varotto e Daniel Dias. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme, de Souza
Nogueira. DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo. Os
Vereadores que estes subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara Municipal, seja
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Solicito a
colocação de dois braços de iluminação em postes já existentes, voltados
para a quadra de futsal da Cerâmica, reparos em toda a estrutura, pintura e
retorno dos refletores que já pertenciam à referida quadra.
Justificatica: - estimular a prática esportiva; - dar direito a todas as
pessoas, inclusive às que trabalham de dia, a praticarem atividades à noite;
- desfrutar do local como área de lazer; - evitar práticas não condizentes ao
local; - manter o patrimônio público em bom estado de conservação e
evitar depredação do mesmo. Obs: tentar estabelecer na comunidade
pessoas que fiquem responsáveis pelo local (eleição de um grupo) Sala das
Sessões “Messias Lopes, 10 de fevereiro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto
e Daniel Geraldo Dias. 12- Requerimento nº 028 /2021. Autores: Thárik
Varotto e Daniel Dias. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme, de Souza
Nogueira DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo. Os
Vereadores que estes subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara Municipal, seja
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Desativação
e retirada de lixo no bairro Cerâmica. Que sejam tomadas as devidas
providências com urgência no bairro Cerâmica quanto a desativação e ao
despejo de vários tipos de lixo no terreno localizado perto das casas e às
margens do nosso rio Novo. Pude observar pneus, televisores, materiais
plásticos, etc. Justificativa: O lixo coloca em risco a saúde da população e
de animais, não só do referido bairro, quanto a de outros também, que são
afetados pela fumaça tóxica quando ocorrem as queimadas. Além de virar
um local propício a proliferação de doenças e insetos na época das chuvas e
contaminação do solo, lençóis freático e aquífero. Sala das Sessões,
“Messias Lopes, 10 de fevereiro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto e Daniel
Geraldo
Dias. 13- Requerimento nº 029/2021
Autoria: Todos os Vereadores. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de
Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os
Vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Providências em caráter de
urgência no parque de exposições: 1) Melhoria na iluminação; 2) Reparo
do asfalto que se encontra em estado precário; 3)Troca dos cadeados das
baias; 4) Cobertura das caixas d’águas existentes no local; 5) Trancas nos
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banheiros evitando que os mesmos sejam depredados; 6) Solicitar que a
Polícia Militar faça ronda no local. Justificativa: Tais providências se
fazem necessários por questões de segurança não só dos moradores do
entorno como também das pessoas e veículos que por ali trafegam. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 10 de fevereiro de 2021. Daniel Dias,
Dulcimar Prata Marques, Eduardo Miranda, Francisco de Assis, Guilherme
Nogueira, Ivalto Rinco , Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves
Caetano e Tharik Varotto. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº
017/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Proponente: Disse que o
requerimento pode parecer sem importância, mas é preocupante pois, pode
causar alguma acidente, e citou o exemplo de uma ocorrência onde a
prefeitura precisou indenizar um cidadão por conta de uma tampa de bueiro
mal colocada. Palavra como Vereador Tharik Gouvêa Varotto:
Parabenizou o Vereador Francisco e disse que todos os vereadores
deveriam fazer um requerimento solicitando que seja verificado em todo o
município os locais mais precários, e a prefeitura ceder os pedreiros, e os
moradores pagarem o material, pois acha que a prefeitura tem um grande
número de pedreiros, desta forma se evitaria acidentes com pedestres e
também prejuízos aos cofres públicos. Palavra com o Presidente
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que na legislatura
passada foi votado nesta casa um projeto de lei que regulamenta a cessão
de funcionário para fazer serviços particulares, e se os vereadores quiserem
fazer o requerimento se dispôs a assinar. Palavra com o Vereador Ivalto
Rinco de Oliveira: O Vereador pediu permissão ao Presidente pra se
retirar da sessão pois não estava se sentido bem, o pedido foi prontamente
atendido pelo presidente; em seguida a Vereador Dulcimar se
disponibilizou a auxilia-lo, o Vereador Ivalto Rinco disse não haver
necessidade, agradeceu e se retirou da sessão. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2Requerimento nº 018/2021. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado
em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes 3- Requerimento nº 019/2021. Autor: Pedro
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4- Requerimento nº
020/2021 Autor: Pedro Gonçalves Caetano Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
5-Requerimento nº 021/2021. Autor: Francisco de Assis da Cruz.
Colocado em primeira discussão. Palavra com o Vereador Proponente:
Comentou o requerimento e sugeriu que fosse acrescentado nas placas o
tempo de permanência do taxi no local. Palavra com a Vereador
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Dulcimar Prata Marques: A Vereadora disse ser um requerimento de
grande valia e pediu permissão para assinar o mesmo, o que foi permitido
pelo vereador proponente. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. 6- Requerimento nº 022/2021. Autor:
Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão e
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 7Requerimento nº 023/2021 Autores: Daniel G. Dias e Tharik G. Varotto.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. 8-Requerimento nº 024/2021.
Autores: Daniel G. Dias e Tharik G. Varotto. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
9- Requerimento nº 025/2021 Autores: Daniel G. Dias e Tharik G.
Varotto. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. 10-Requerimento nº 026/2021.
Autores: Daniel G. Dias e Tharik G. Varotto. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse
que o comitê aprovou e o hoje o município publicou um novo decreto
conforme sugestão do Estado do recuo da onda verde até a quarta-feira de
cinzas. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Fez
uso da palavra para dizer que foi uma importante medida o cancelamento
do feriado tanto na câmara quanto na prefeitura. Palavra com a Vereador
Dulcimar Prata Marques: Disse que na última reunião do Comitê de
Enfrentamento a Pandemia do Covid-19 foi acordado também a
permanência do fechamento da Praça, e manter as medidas já
estabelecidos, e acredita que não terão maiores problemas. Palavra com o
Vereador proponente Tharik Varotto: Disse ser muito importante esse
recuo do qual informou o Vereador Jordão Amorim, pois o risco de
contagio seria muito grande devido ao fluxo de pessoas. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que a fiscalização é
primordial, que não irá adiantar o Decreto se não for realizada a
fiscalização; na área central da cidade o Decreto é cumprido, mas nos
bairros os bares estão abertos e com aglomeração, que era necessário um
plantão da vigilância a noite fiscalizando os bares, e assim colocar em
prática o decreto. Palavra com a Vereador Dulcimar Prata Marques:
Disse que como todos sabem a cidade está com hotéis, sítios e fazendas
ocupados, e precisam contar com fiscalização, esta situação foi também
discutido na ultima reunião do Comitê de Enfrentamento da Pandemia do
Covid-19, onde havia a presença de um represente da Policia Militar, e foi
cobrado a questão da fiscalização. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 11- Requerimento
nº 027/2021. Autores: Tharik Varotto e Daniel Dias. Colocado em primeira
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e única discussão. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto:
Disse ter recebido diversas reclamações de moradores jovens do bairro que
a quadra estava abandonada, e realmente está, que no período da campanha
eleitoral esteve no local, esses jovens trabalham durante o dia e a noite
gostariam de exercer a pratica esportiva, disse ainda foi relatado por
moradores que os refletores da quadra foram retirados para suprir falta de
luminosidade no carnaval, mas não sabia dizer por qual administração,
disse ainda solicitações feitas no requerimento não tem custo elevado e irá
melhor o bairro. Pediu que aqueles vereadores que puderem assinem com
eles o requerimento para dar mais força ao pedido. Palavra com o
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Agradeceu ao Vereador Tharik
Varotto pelo requerimento pois é morador do bairro, disse que os refletores
se encontram no município, que a fiação foi roubada e por esse motivo os
refletores foram retirados, inclusive a placa de inauguração também foi
roubada, mas foi recuperada e se encontra guardada, disse ainda que iria
assinar o requerimento. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa
Varotto: Disse que com referência a observação colocada no
requerimento, um grupo responsável pela chave da quadra seria um modo
de saber quem utilizou a quadra em caso de algum dano, e isso poderia ser
estendido para os outros bairros. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 12-Requerimento nº
028 /2021. Autores: Thárik Varotto e Daniel Dias. Colocado em primeira e
única discussão. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Disse
que esteve no local durante a campanha e retornou após ter sido eleito, que
ouviu reclamações de moradores quanto a fuligem e fumaça das queimadas
que são feitas, argumentou ainda que essas queimadas podem causar danos
a saúde. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O
Vereador disse que esse tema já foi discutido nesta casa por várias vezes,
infelizmente não se sabe quem joga o lixo, e o único jeito que vê para
solucionar o caso é cercar o local, pois tal situação tem causado muitos
transtornos aos moradores no entorno dessa área, e também assinaria o
requerimento. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz:
Sugeriu que estudassem uma forma de resolver o problema, disse que a
prefeitura passa a máquina e limpa o terreno, que não é somente a
prefeitura que joga lixo no local, os carroceiros também jogam, e são
moradores do bairro que colocam fogo, talvez para prejudicar a
administração. disse que seria importante que todos assinassem o
requerimento. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Usou a
palavra para dizer que como mencionou o Vereador Francisco de Assis, a
Prefeitura joga lixo no local, ela dá o direito de moradores e carroceiros de
fazerem o mesmo, precisa dar o exemplo; o vereador Jordão Amorim disse
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que a área deveria ser cercada, foi cercada mas tem um tronqueira de
acesso sem nenhum cadeado, é preciso cobrar da prefeitura uma postura
mais firme e bem como dar o exemplo, disse que na gestão passada
sugeriram ao executivo avaliar a possibilidade de adquirir um triturador de
galho, evitando que seja recolhido e levado para outro local, que muitas
vezes se vê a noite uma fogueira enorme e a fumaça tomando conta de todo
o bairro, e por ser uma área de APP- Area de Preservação Permanente está
sendo cometido um crime ambiental. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 13Requerimento nº 029/2021. Autoria: Todos os Vereadores. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa
Varotto: Disse não ter passado pelo parque de exposições, mas que tem
quase certeza que os banheiros já foram demolidos, quando disse ao
vereador Eduardo na sessão anterior que eu era contra ao requerimento,
não havia notado o estado em que os banheiros se encontravam, mas os
mesmo já se encontravam sem telhado, portas e janelas, só existia mesmo
as paredes de pé, e se soubesse que se encontrava naquele estado não teria
entrado em desacordo. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Disse que já foram feitas algumas melhorias no local, e citou
como exemplo a iluminação. Palavra com o Presidente Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: Fez uso da palavra para agradece ao
Jefferson Rosa, e a todos os envolvidos e estão trabalhando nestas
melhorias. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: O Presidente
antes de conceder a palavra livre aos demais vereadores disse que havia
convocado sessão extraordinária para segunda votação do Projeto Lei nº
001/2021 e 002/2021 do executivo, mas de acordo com o novo Regimento
Interno houve uma mudança na tramitação dos projetos, e antes deles
serem votados os mesmo precisam ser encaminhados as comissões
pertinentes a cada assunto, explanou sobre a tramitação dos projetos de
acordo com o novo Regimento Interno, cancelou a reunião extraordinária
de hoje e convocou nova extraordinária para a próxima sexta-feira, em
seguida encaminhando os projetos para a Comissão de Legislação Justiça e
Redação Final, tendo como seu presidente o Vereador Jordão de Amorim, e
para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência o Projeto de Lei
001/2021 que tem como presidente a Veradora Dulcimar Prata Marques.
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Usou a palavra
para fazer requerimento verbal: 1) Providência urgente na rua Circe Dias
Ferreira próxima ao pontilhão, o muro de contenção cedeu e a rua já cedeu
aproximadamente uns 0,50cm, podendo ocasionar um sério acidente. Em
seguida o presidente colocou o requerimento em primeira e única discussão
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e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2) Que a
Câmara intervenha quanto a rede de telefonia celular do município,
encaminhado ofício a Anatel solicitando a expansão e melhoria da rede
pois, o sinal está ruim e sempre que chover o município fica sem sinal de
telefonia celular. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de
Souza Nogueira: Em resposta ao requerido pelo Vereador Jordão disse que
antes de acionarem a Anatel, irá encaminhar ofício para as operadoras de
telefonia fazendo as solicitações sugeridas. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Agradeceu ao Presidente de sugeriu que o
ofício fosse assinado por todos os vereadores para dar mais força ao
pedido. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Perguntou se
os requerimentos encaminhados a esta casa pelos professores não serão
lidos no expediente. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de
Souza Nogueira: Disse que a câmara recebeu foi uma cópia do
requerimento protocolado na Secretaria de Educação, que foi encaminhado
as comissões permanentes, e cabe as comissões averiguar, e caso julgue
necessário trazer as demandas para a mesa diretora para que seja analisado
e despachado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo
ordenado que se lavrasse a presente Ata.

___________________________
Daniel Geraldo Dias

_________________________
Dulcimar Prata Marques

____________________________
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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