ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1543/2021
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de fevereiro de 2021.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2021, às 19:10h (dezenove horas e dez
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. Antes de declarar aberta a sessão, cumprimentou o
ex vereador João Bosco Ferreira Pires presente no plenário, e prestou condolências ao
vereador Pedro Caetano pelo falecimento de seu pai. Em Seguida o Presidente declarou
aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Colocou em discussão e votação as
Atas nº1541 e nº1542 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 presidente informou que a funcionária Eliana Duprat iria
colher as assinaturas dos vereadores no requerimento verbal que trata da telefonia
celular no município para que o mesmo possa ser encaminhado as operadas. 1Requerimento nº 045/2021. Autores: Dulcimar Prata Marques, Jordão de Amorim e
Eduardo Miranda. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD.
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. A Vereadora que subscreve, no uso de
suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara, seja
encaminhado ao Executivo Municipal as seguintes solicitações: - Aquisição de
caminhão compactador para coleta de resíduos do município. - Aquisição de um carro
adaptado, exclusivo para uso de munícipes com necessidades Especiais. Justificativa:
Atualmente o serviço de coleta de lixo é feito em caminhão caçamba, o que traz riscos
aos garis que precisam subir na carroceria para ajeitarem a carga, sem falar que muitas
vezes o lixo acaba caindo nas vias causando mau cheiro e sujeira prejudicando a
população. Diversos Usuários que frequentam o Centro de Fisioterapia e a APAE,
necessitam do transporte devido as suas condições físicas para irem e virem até as
referidas instituições. Hoje o serviço disponível é realizado através de um veículo
Kombi, o que dificulta muito por não ser adaptado. Sala das Sessões “Messias Lopes”,
22 de fevereiro de 2021. Dulcimar Prata Marques, Jordão Amorim e Eduardo Miranda.
2- Requerimento nº 046 /2021. Autor Francisco de Assis da Cruz. Ao Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo
Municipal, a solicitação abaixo: - Solicita colocação de 2 postes com braço de luz no
bairro Lazaredo próximo ao sitio do Sr. Wander Ferraz. Justificativa: A escassez de
iluminação pública naquela localidade está coloca em risco a segurança dos moradores,
dificultando a visibilidade e facilitando ocorrências de roubos, furtos, entre outros. Sala
das Sessões “Messias Lopes” 23 de fevereiro de 2021. Francisco de Assis da Cruz 1

Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 047/2021. Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo.
Sr. Vereador Guilherme, de Souza Nogueira. 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 encaminhado ao Executivo
Municipal a seguinte solicitação: Venho requerer ao Executivo Municipal, serviço de
capitação e escoamento de água pluvial na rua Visconde do Rio Branco, esquina com a
Travessa Silva Ribeiro. Justificativa: Na época das chuvas, forma-se uma grande possa
no local que não há escoamento. Quando os veículos passam lançam água sobre a
calçada prejudicando a passagem dos pedestres e também o muro da igreja situada no
local. Sala das Sessões “Messias Lopes, 24 de fevereiro de 2021. Thárik Gouvêa
Varotto-Vereador. 4- Requerimento nº 048/2021. Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo.
Sr. Vereador Guilherme, de Souza Nogueira. 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 encaminhado ao Executivo
Municipal a seguinte solicitação: Venho requerer, reparo no calçamento na esquina das
ruas Geraldo Bertoldo da Silva com a rua Ezequiel Ribeiro Guimarães. Justificativa:
Ao me deslocar semana passada até as ruas Tenente João Lobo e José Antônio Zampa
para formular meu requerimento, constatei a existência de uma valeta no local, essa
semana passando pelo local novamente, percebi que está afundando cada vez mais,
podendo causar problemas e até prejuízos para os veículos e pedestres. Sala das Sessões
“Messias Lopes, 24 de fevereiro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto -Vereador. 5Requerimento nº 049/2021. Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme,
de Souza Nogueira. 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 encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte
solicitação: Solicito ao executivo municipal, a colocação de postes com iluminação, do
final da rua Dr. Mário Hugo Ladeira até o bairro Lagoinha e descida do morro da
estrada denominada de Caranguejo em direção ao conjunto de chácaras existente no
local. Justificativa: Moradores do bairro e adjacências têm muitas dificuldades ao
locomoverem-se pelo acostamento, correndo todo tipo de risco, inclusive atropelamento
devido a escuridão local. Já que o local se tornou uma área urbana e a maioria dos
proprietários de imóveis obrigados a pagar um valor de taxa de iluminação pública
considerável, nada mais justo que a população usufruir de alguma forma do referido
serviço. Sala das Sessões “Messias Lopes, 24 de fevereiro de 2021. Thárik Gouvêa
Varotto -Vereador. 6- Requerimento 050 /2021. Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr.
Vereador Guilherme, de Souza Nogueira. 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 a seguinte
solicitação: Que seja encaminhado pelo executivo municipal e/ou câmara ofício
cobrando providências e melhorias no serviço de telefonia móvel em nosso município à
rede de telefonia móvel (VIVO), e/ou ao órgão competente (ANATEL), para que a
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população não seja prejudicada de maneira alguma. Justificativa: Todos nós sabemos
que os celulares tornaram-se ferramentas fundamentais e onipresentes de comunicações
em nosso dia a dia, sendo utilizados para chamadas telefônicas, acesso à internet, etc...
ou seja, facilitar a vida de muita gente... sendo muito importante e imprescindível em
vários tipos de trabalho. Na época das chuvas, a população chega a ficar sem o serviço
por um longo período (dias). Havendo, portanto, a real necessidade e urgência de
cobrarmos melhorias na rede de telefonia móvel (VIVO). Sala das Sessões “Messias
Lopes, 24 de fevereiro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador. 7- Requerimento
nº 051/2021. Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme, de Souza
Nogueira. 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 encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:
Iluminação e calçamento Venho requerer a colocação de um braço de iluminação em
poste já existente na rua Geraldo Magela Costa, situado entre as ruas Dr. Mauro Franca
e rua Avelino Dias Pimont, assim como, reparo no calçamento da mesma rua, na
esquina com a Avelino Dias Pimont. Justificativa: Moradores me procuraram e
alegaram que todo mês pagam pela taxa do serviço e não há iluminação no local. Fui até
o local e constatei a real falta de luminosidade e possíveis riscos que possam estar
sujeitos devido ao local escuro. Quanto ao calçamento, encontra-se desfeito numa
razoável área, devido às fortes chuvas, necessitando do reparo com certa urgência e
antes que ocorra maiores problemas. Sala das Sessões “Messias Lopes, 24 de fevereiro
de 2021. Tharik Gouvêa Varotto -Vereador. 8- Requerimento nº 052/2021. Autores:
Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ao Exmo. Sr. 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 encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Seja providenciada a implantação de postes e iluminação desde a frente do Bairro Santa
Clara (Lava Jato do Balandino) até o Bairro Lagoinha. Justificativa: A colocação de
postes e iluminação, é de fundamental importância para os moradores da localidade e
adjacências, especialmente considerando que vias escuras são mais frágeis e suscetíveis
à pratica de atos de vandalismo, furtos, assaltos e delitos de outra natureza. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 24 de fevereiro de 2021. Jordão de Amorim Ferreira e Pedro
Gonçalves Caetano. 9- Requerimento nº 053/2021. Autor: Daniel Geraldo Dias. Ao
Exmo. Sr. 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, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte
solicitação: - Que seja encaminhado pra essa casa e também divulgado na página oficial
da Prefeitura, a relação de funcionários responsáveis por cada setor da Prefeitura (com
nome e o número de telefone do setor) Justificativa: Se faz necessário para facilitar
nosso trabalho como legisladores, e também melhorar o acesso dos munícipes que
desejarem entrar em contato com um determinado setor. Muitas das vezes o munícipe
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fica horas esperando pra falar com o Prefeito (sendo q seria muito mais rápido e prático
falar direto no setor responsável) Sala das Sessões “Messias Lopes”, 24 de fevereiro de
2021. Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente. 10- Requerimento nº 054/2021.
Autor: Daniel Geraldo Dias. Ao Exmo. Sr. 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, requer, ouvida a Câmara, seja
encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Que o executivo
responda nossos requerimentos dentro do prazo estabelecido na Lei Orgânica do
município, que diz: Das atribuições do Prefeito. rt66 XIV – prestar à Câmara, dentro de
quinze (15) dias, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação, a seu
pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade
de obtenção nas respectivas fontes, dos dados pleiteados; Justificativa: Se torna
necessário para sabermos se nossa reivindicação será ou não atendida, e assim
podermos dá uma resposta coerente pra nossa população! Muitas das vezes o munícipe
fica horas esperando pra falar com o Prefeito (sendo q seria muito mais rápido e prático
falar direto no setor responsável) Sala das Sessões “Messias Lopes”, 24 de fevereiro de
2021. Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente. 11- Requerimento nº 055/2021.
Autor: Daniel Geraldo Dias. Ao Exmo. Sr. 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, requer, ouvida a Câmara, seja
encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Que seja encaminhado à
essa casa todos os empenhos da Prefeitura, dentro do prazo estabelecido pela Lei
Orgânica do município de Rio Novo, que diz: Das atribuições do Prefeito. Art66
XXXVII – encaminhar à Câmara até o dia (10) do mês subsequente cópias das Notas de
Empenho das despesas do município, as quais conterão obrigatoriamente, quando a
despesa empenhada for superior a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário
mínimo estabelecido pelo Governo Federal, as numerações do banco, da conta e do
cheque; Justificativa: Se faz necessário para que nós Vereadores tenhamos condições
de analisar as contas a cada mês, pois não haverá acúmulo, proporcionando assim um
trabalho muito mais eficiente de todos nós Legisladores. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 24 de fevereiro de 2021. Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente. 12Requerimento nº 056/2021. Autor: Daniel Geraldo Dias. Ao Exmo. Sr. 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, requer, ouvida a
Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: A pedido de
alguns moradores da Avenida das Mangueiras, solicito a construção de quebra-molas
em pontos estratégicos na referida Avenida no Bairro das Mangueiras. Justificativa:
Segundo alguns moradores com o asfaltamento da Avenida, o excesso de velocidade
por condutores de motos e carros tem sido frequente, colocando em risco a vida dos
pedestres e moradores! Sala das Sessões “Messias Lopes”, 24 de fevereiro de 2021.
Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente. 13- Correspondências Recebidas: 1) Que
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O Vereador Tharik Varoto encaminha a esta casa: Exmo. Sr. Vereador Guilherme,
de Souza Nogueira. DD. Presidente, da Câmara Municipal de Rio Novo. Pedido de
retratação. Peço ao vereador e amigo Eduardo Miranda a retratação quanto as falas
inverídicas desferidas na última reunião. Não estou aqui na Câmara para agir com
deslealdade com quem quer que seja, por isso exijo respeito. Estou aqui para trabalhar
sempre em prol da população, da coletividade. Legislar, fiscalizar e reivindicar, esse é o
meu papel e o farei sempre, doa a quem doer. Por isso peço a retratação do vereador e
amigo de longa data, que na última reunião, não sei por qual motivo, tentou me atingir
indiretamente com mentiras e com a criação de uma “história” que jamais existiu,
tentando desviar o foco do papel legislativo e do meu requerimento que pedia
explicações ao executivo municipal quanto aos critérios adotados para a utilização e/ou
liberação da máquina retroescavadeira para realização de obras em nosso município.
Desde já, desculpo-o pelo ocorrido. “A mentira as vezes dá uma volta enorme e se
encontra com a verdade na curva da justiça”. Sala das Sessões “Messias Lopes, 24 de
fevereiro de 2021. Thárik Gouvêa VarottoVereador. 2) Ofício GABIN/CONTAB.
047/2021 Que encaminha Notas de Empenhos e os respectivos comprovantes de
pagamento e Balancetes Financeiros referentes aos meses de junho, julho e agosto de
2020. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 045/2021. Autores: Dulcimar Prata
Marques, Jordão de Amorim e Eduardo Miranda. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou os
vereadores e pediu permissão para assinar com eles o requerimento. O que foi permitido
pelos vereadores proponentes. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 2- Requerimento nº 046 /2021. Autor Francisco de Assis da Cruz.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade, 3Requerimento nº 047/2021. Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que o referido
local é próximo ao Fórum, e atende ao pedido de um dos membros da Igreja que alegou
já ter consertado o muro, pois por conta desse acumulo de água, os veículos quando
passam jogam água no muro da igreja, que presenciou um veículo passando e quase
molhando uma senhora que estava na calçada, disse ainda que essa é uma obra fácil de
ser feita pois a rua Visconde do Rio Branco tem o nível mais baixo, e próximo ao local
existe um bueiro o que facilita a obra para a captação da água. Colocado em primeira e
única votação. Aprovado por unanimidade. 4- Requerimento nº 048/2021. Autor:
Thárik Varotto. Palavra com a Vereadora Dulcimar P. Marques: Disse que o reparo
no local já foi realizado. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Usou a
palavra para agradecer ao Prefeito pois alguns reparos solicitados em seus
requerimentos já foram realizados, disse que espera que os reparos continuem sendo
feitos pois a cidade está com muitos buracos. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento nº 049/2021. Autor: Thárik Varotto.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa
Varotto: O Vereador mencionou que o vereador Jordão de Amorim também fez um
5

requerimento pedido iluminação para local, que isso é muito bom, pois se vê a
necessidade de tais providências, disse passar quase todos os dias pelo local, pois além
de seu pai ter uma propriedade naquelas imediações ele trabalha no município de
Guarani, e sempre vê muitas pessoas circulando pelo acostamento, e as vezes quando
uma carro ultrapassa o outro não visualiza o pedestre, que falta também iluminação nas
propriedades abaixo da rodovia na estrada que vai para a localidade denominada
caranguejo. Agradeceu e parabenizou o vereador Jordão pelo requerimento. Palavra
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O Vereador disse que nas ultimas
pautas tem se repetido muito os requerimentos, e sugeriu que quando isso ocorrer os
vereadores se unam e façam somente um documento, para que a pauta não fique extensa
e tenham um debate rápido e produtivo. Palavra com o Presidente Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: Disse que hoje conversou com a Funcionária Déa, que
é quem organiza os requerimentos, para que quando tiver requerimento em duplicidade
respeitando quem protocolou primeiro, entrar em contato para saber se pode agregar os
nomes em um único requerimento, já que tem um só objetivo. Palavra com o Vereador
Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que por várias vezes foram feitos pedidos de
providências sobre a iluminação da referida localidade, que seria uma reitera , pelo que
está sabendo o projeto já existe e está em andamento, que o requerimento é importante,
e realmente o transito no local coloca em risco a vida dos transeuntes, na entrada da
cidade existe o bairro Recanto do Lagoinha e é necessário que a entrada da cidade tenha
uma boa iluminação, como tem em outros municípios. Quanto aos requerimentos em
duplicidade, quanto mais pedidos melhores, mas concordava com o presidente,
comentou ainda que em legislatura passadas muitas vezes quando o prefeito conseguia
um recurso para uma obra, antes que o prefeito começasse a obra os vereadores que
sabiam da verba faziam requerimento para divulgar que a obra era um pedido dele,
finalizou a fala dizendo que é uma vergonha ainda não ter sido colocado iluminação até
o bairro Recanto da Lagoinha. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 6- Requerimento nº 050/2021. Autor: Thárik Varotto. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse
ter feito o requerimento essa semana, que sabia do requerimento do Vereador Jordão,
mas havia entendido que ele estava requerendo expansão da rede, e como todos sabem
em vários locais do município o sinal é fraco, parabenizou o presidente, o prefeito e os
demais vereadores, que irão aguardar e verificar se o serviço irá melhorar, se não
melhorar deverão voltar a cobrar, pois as operadoras cobram pelo serviço, mas deixam a
desejar. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O
Presidente informou aos presentes que o assunto foi debatido pelo vereador Jordão
Amorim há duas sessões passadas, onde foi falado sobre a expansão, melhorias e
reclamações, e foi deliberado em transformar em requerimento verbal e assinado por
todos os vereadores, foi assinado hoje por todos e estará sendo encaminhado na
segunda-feira para as operadoras Claro, Vivo, Oi e Tim, que irão aguardar entre 15 ou
20 dias, e caso não respondam será encaminhado a Anatel para que possa ser tomada as
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devidas providências. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 7- Requerimento nº 051/2021. Autor: Thárik Varotto. Colocado em
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse
ter sido procurado por moradores que alegaram que o local está muito escuro, esteve no
local e verificou que lá existe o poste, mas não tem o braço de luz, o local é íngreme e
sem iluminação, disse ainda que se as pessoas pagam taxa de iluminação pública, nada
mais justo que ter o serviço. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 8- Requerimento nº 052/2021. Autores: Jordão de Amorim Ferreira e
Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 9- Requerimento nº 053/2021. Autor: Daniel Geraldo
Dias. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: É uma solicitação que irá facilitar o trabalho desta casa, muitas das
vezes a resposta do executivo é que os requerimentos foram encaminhados para o setor
responsável, disse que muitos dos requerimentos são feitos quando passam por um local
e veem a necessidade de alguma providência, e tem também as solicitações feitas pelos
munícipes. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Pediu permissão ao
vereador proponente para assinar o requerimento. O vereador proponente deu a
permissão e deixou o requerimento disponível para aquele vereador que queira assinar.
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que os requerimentos que
forem de sua autoria aquele vereador que quiser pode ficar à vontade para assinar.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 10- Requerimento
nº 054/2021. Autor: Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão.
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que se o prazo for cumprido
evitará acumulo, agradeceu ao executivo pelo atendimento de dois requerimentos de sua
autoria e do vereador Thárik Varotto, sendo estes a limpeza da Escola em Furtado de
Campos e a colocação de manilhas no antigo lixão, que só viu que a obra estava sendo
realizada porque passou pelo local, o requerimento mesmo ainda não foi respondido,
sabe que nem todos os requerimentos poderão ser atendidos, mas é preciso um resposta
para que possam dar um retorno aos munícipes quando forem interpelados. Colocado
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 11- Requerimento nº
055/2021 Autor: Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira discussão. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse ser mais um requerimento para facilitar os
trabalhos da casa, pois analisar um mês de empenho e mais fácil que três meses ou mais,
sendo que o volume de empenhos é muito grande. Colocado em primeira e única
votação. Aprovado por unanimidade. 12- Requerimento nº 056/2021. Autor: Daniel
Geraldo Dias. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que o
asfaltamento da Avenida das Mangueira ficou muito bom, mas trouxe um outro
transtorno, os moradores estão se queixando que apesar das faixas, as mesmas não são
respeitadas pois carros e motos passam em alta velocidade na avenida colocando em
risco a população, não sabe se quebra-molas será a solução, mas que sejam tomadas as
devidas providências. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O vereador
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disse que iria fazer esse requerimento para a próxima sessão pois também foi procurado
por moradores que relataram o problema, disseram que os motoqueiros são os que
passam em maior velocidade, e sugeriram a colocação de dois quebra-molas, sendo um
em frente a oficina do Lica e outro próximo a rua das Palmeira, em seguida pediu
permissão para assinar o requerimento, que foi permitido e disponibilizado pelo
vereador proponente para os demais vereadores assinarem caso queiram. Palavra com o
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Pediu permissão para também
assinar requerimento, pois na legislatura passada forem feitos dois requerimentos com
esse teor e não foram atendidos. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias:
Permitiu que o presidente também assinasse o requerimento e disse que essa é uma
medida que precisa ser tomada antes que aconteça um mal maior, que o local é uma reta
e os veículos estão passando em alta velocidade. Palavra com o Vereador Francisco
de Assis da Cruz: Pediu permissão para assinar o requerimento, disse que no local
antes de ser asfaltado existiam três quebra-molas, e se todos assinassem o requerimento
acreditava será mais fácil voltar com esses quebra-molas para a avenida. Palavra como
o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que existem relatos de motoqueiros
empinando moto na avenida, e sugeriu que a Policia Militar intensificasse as rondas, no
local ficam muitas crianças brincando além de ter comércio próximo, e que foi bem
lembrado pelo Vereador Francisco sobre os quebra-molas que existam antes de asfaltar.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA
LIVRE: Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O vereador fez
uso da palavra para dizer ao vereador Thárik Varotto que com referência ao pedido de
retratação, havia somente citado um exemplo, mas se o ofendeu pedia desculpas a ele e
seus familiares. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que a
princípio não iria fazer o pedido de retratação, que eles têm uma amizade, inclusive o
vereador Eduardo Miranda é padrinho de uma de suas filhas, mas achou que aquele não
era o momento de falar o que falou, que fizesse um requerimento para a próxima
reunião pedindo explicações, pois estavam discutindo sobre fiscalizar o que é de
interesse da coletividade, mas que entre eles não tem nenhum problema. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Pediu que constasse em ata a sua indignação,
disse que na última sexta-feira haviam aprovado nesta casa um incentivo a um
empresário o Sr. João Gabriel Rook, e essa semana infelizmente entraram no antigo
matadouro e furtaram todos os fios já instalados, sugeriu que fosse encaminhar um
ofício ao Batalhão da Polícia Militar para que seja intensificada a ronda pelo bairro
Nova Aurora, pois o índice de criminalidade na localidade como é do conhecimento de
todos é muito alta. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza
Nogueira: Fez uso da palavra para informar que a partir deste mês será disponibilizado
um espaço na página de divulgação da câmara para que cada vereador possa conceder
uma entrevista, que será divulgada no Site e Facebook da Câmara e também no jornal.
Foi feito um sorteio para ver qual vereador seria o entrevistado do mês de março e o
sorteado foi o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira, em seguida o presidente disse que as
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redes de comunicação da câmara estão abertas a todos os vereadores. 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
___________________________
Thárik Gouvêa Varotto
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