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            ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1545/2021 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de março de 2021. 

 
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2021, às 19:15h (dezenove horas e quinze 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Vice- Presidente 
Jordão de Amorim Ferreira, 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, Tharik 
Gouvêa Varotto. Ausente o Vereador Pedro Gonçalves Caetano e o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira. O Presidente em exercício declarou aberta a Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal. A seguir o Presidente em exercício solicitou que se 
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1-Projeto de Lei 001/2021 do 
Legislativo: “Dispõe sobre a criação do Projeto Troco Solidário no Município de Rio 
Novo-MG e dá outras providências.  2-Parecer Jurídico ao Projeto de Lei 001/2021 
do Legislativo: Parecer Jurídico nº 09/2021 Referência: Projeto, de lei que dispõe sobre 
a criação do projeto troco solidário e dá outras providências. Autoria: Daniel Geraldo 
Dias.  I- RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis para emissão 
de parecer, o Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do projeto troco solidário e dá outras 
providências, de autoria do Vereador Daniel Geraldo Dias. É o sucinto relatório. Passo a 
análise jurídica, II- ANÁLISE JURÍDICA.  2.1. Da Competência, Iniciativa e Legalidade. 
O projeto versa sobre matérias de competência do Município em face do interesse 
local, encontrando amparo no artigo 30, inciso I da Constituição Federal e no artigo 
10, inciso I e artigo 11, inciso II da Lei Orgânica Municipal. Sem delongas, percebo 
que quanto a competência, iniciativa e legalidade a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j. pela 
regularidade formal do projeto, pois se encontram juridicamente aptos para 
tramitação nesta Casa de leis. 2.2. Do Quórum e Procedimento Para aprovação do 
Projeto de Lei nº 001/2021 será necessário o voto favorável da MAIORIA ABSOLUTA, ou 
seja, 6 (seis) votos dos membros da Câmara, considerando que a matéria é aquela prevista no 
art.34, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal. É importante ressaltar que o Presidente 
da Mesa Diretora também votará em projetos de lei, com quorum por maioria absoluta, 
nos termos do artigo 35 do Regimento Interno. III- CONCLUSÃO Diante de todo exposto, 
do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade a Assessoria. Jurídica OPINA s.m.j. 
pela viabilidade técnica do Projeto. No que tange ao mérito, a Assessoria Jurídica não  
irá  se  pronunciar,  pois caberá aos vereadores, no  uso da função legislativa,  verificar a 
viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto, as formalidades legais e 
regimentais. Rio Novo, 03 de março de 2021. Daniele Sobral de Mello OAB/MG 
172.862 Assessora Jurídica. 3-Parecer da Comissão de Legislação Justiça  e  Redação  
Final  ao  Projeto  de  Lei  001/2021  do Legislativo. O Vereador que este subscreve, 
analisando o Projeto de Lei nº 01/2021, de autoria do Legislativo Municipal, que: “que  
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dispõe sobre a criação do projeto troco solidário e dá outras providências” tem a relatar 
o que se segue: Foi exarado o competente Parecer Jurídico por parte da Procuradoria 
Jurídica da Casa fazendo diversas observações pertinentes, opinando pela aprovação. 
Em análise ao Parecer Jurídico Emitido pelo Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa 
(Parecer Jurídico 09/2021), tenho que a propositura está apta quanto à 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opino em 
conformidade com o parecer jurídico apresentado, ou seja, pela aptidão da presente 
propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Rio Novo, 18 
de março de 2021.Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 4-”.   
2-Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 01/2021 que dispõe sobre a criação do 
projeto troco solidário e dá outras providências. Em análise ao Projeto em epígrafe, 
a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final propõe a seguinte emenda Aditiva 
ao projeto, para que acrescente ao artigo 2º, I e IV; artigo 3º II, artigo 4º, I; artigo 5º; 
artigo 6º; artigo 7º e artigo 8º do ferido projeto de lei a entidade Santa Casa da 
Misericórdia de Rio Novo conforme redação abaixo: “Art. 2º São objetivos do programa 
Troco Solidário:I - Captar recursos para auxiliar na sustentabilidade financeira das 
entidades filantrópicas APAE, Casa Lar de Rio Novo e Santa Casa da Misericórdia de 
Rio Novo;IV - Aproveitar a estrutura comercial e empresarial e facilitar a participação 
do cidadão para promover benefícios que contemplem objetivos comuns para entidades 
filantrópicas APAE, Casa Lar de Rio Novo e Santa Casa da Misericórdia de Rio 
Novo;Art. 3º A participação do consumidor ocorrerá da seguinte forma:II - 2a opção: 
Ao pagar as compras com dinheiro, o cliente é convidado pelo operador de caixa do 
comércio, a doar o troco. O valor a ser doado pode ser através do troco ou de livre 
estipulação pelo doador, que colocará em urna específica para as entidades APAE e Casa 
Lar de Rio Novo e Santa Casa da Misericórdia de Rio Novo;Art. 4º O processo de 
implantação do Programa Troco Solidário seguirá os seguintes passos:I - Formalização 
do Termo de Parceria entre entidades APAE, Casa Lar e Santa Casa da Misericórdia de 
Rio Novo e o comércio local interessado na adesão do Programa.Art. 5º As contribuições 
serão retiradas, para as empresas que não tiverem o valor contabilizado no próprio 
sistema, no quinto dia útil de cada mês. Para as empresas que tiverem o valor 
contabilizado no próprio sistema, o repasse será feito diretamente entidades filantrópicas 
APAE, Casa Lar e Santa Casa da Misericórdia de Rio Novo; Art. 6º As urnas serão 
abertas na presença de um representante das entidades APAE, Casa Lar e Santa Casa da 
Misericórdia de Rio Novo, e um representante da empresa conveniada, apurando o valor 
arrecadado, lavrando-se um termo de apuração que será assinado pelos representantes. 
Após o procedimento, um recibo de doação é fornecido à empresa conveniada.Art. 7º 
Os doadores, bem como a comunidade em geral, poderão fazer a sua própria fiscalização 
do total de dinheiro arrecadado, assim com sua aplicação. Toda movimentação será 
atualizada periodicamente no site das entidades APAE, Casa Lar e a Santa Casa da 
Misericórdia de Rio Novo; Art. 8º Ao se cadastrar na campanha, a empresa receberá um 
selo digital para divulgação em seus meios de comunicação e mídias sociais, 
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demonstrando sua Responsabilidade Social e o compromisso com entidades APAE, 
Casa Lar e Santa Casa da Misericórdia de Rio Novo.” Rio Novo, 18 de março de 2021. 
Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. 5- Requerimento nº 083 /2021. 
Autoria: Jordão de Amorim Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal. Exmo. Sr. 
Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que este subscreve, requer que após a 
tramitação regimental seja encaminhada a presente MOÇÃO DE PESAR à família 
Mozzoni, pelo falecimento do Sr. Celson Mazzoni, ocorrido no dia 15 de março de 
2021.Neste momento de tristeza, rendo as minhas homenagens ao Senhor Celson 
Mazzoni, Homem de muita fé, exemplar e engrandecido pela obra de Deus. Sua morte, 
enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda 
de um cidadão exemplar.Manifesto meu profundo respeito e rogo a Deus que traga 
conforto aos corações enlutados. Desejo que a paz, o consolo e a força da fé reinem no 
meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas e que o Sr. Celson Mazzoni 
descanse em paz.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 16 de março de 2021. Jordão de 
Amorim Ferreira-Vereador Proponente. 6- Requerimento nº 084/2021Autor: 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 seja encaminhado ao setor competente 
a solicitação abaixo:- Requer seja feita limpeza e capina na rua Sebastião Montebruni- 
Bairro Santa Clara. Justificativa:A presente indicação se justifica devido o mato estar 
demasiadamente volumoso, impossibilitando a visibilidade nas curvas, podendo assim 
provocar acidentes. Sala das Sessões “Messias Lopes” 17 de março de 2021. Francisco 
de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 7- Requerimento nº 085/2021Autor: 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:- Requer seja 
colocado placa de Proibido trafego de bicicleta, na Travessa Joaquim Ferreira da Silva 
(Beco do Caldeirão) – Centro. Justificativa:Ciclistas descem a travessa em alta 
velocidade colocando em risco crianças e idosos que frequentam o culta na Igreja 
existente no local. Sala das Sessões “Messias Lopes” 17 de março de 2021 Francisco de 
Assis da Cruz-Vereador Proponente. 8- Requerimento nº 086/2021 Autor: Tharik 
Gouvêa Varotto. 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: Venho requerer limpeza e 
poda das árvores que se encontram no barranco existente às margens da MG-353 entre 
as ruas Vovó Domitilde e Dr. Gilberto Siqueira, no bairro Santa Clara.Justificativa:As 
árvores e certas vegetações estão atrapalhando os condutores (sentido Guarani - Rio 
Novo) a visualizarem as placas existentes, além de fornecerem perigo quanto à queda 
na citada MG, podendo acarretar sérios riscos a todos que passam pelo local. Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador 
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Proponente. 9-Requerimento nº 087/2021 Autor: Tharik Gouvêa Varotto. 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: Venho requerer colocação de quebra-molas. Sendo 02 
(dois) na rua Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro (imediações das casas do Zé Fernando e 
Vanessa Ferreira), outro na rua Cel. Américo Ladeira (perto da Maria autopeças) e 02 
(dois) na rua Jacob da Paixão (imediações das casas do Wombó e da Geny, mãe do 
Abelha).Justificativa:Os moradores têm reclamado demais do excesso de velocidade 
dos condutores, após o asfaltamento, aumentando o risco de acidentes e atropelamento, 
já que, há um fluxo grande de pessoas no local, inclusive muitas crianças.Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador 
Proponente. 10-Requerimento nº 088/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. 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 
Municipa la seguinte solicitação: Ao executivo municipal em conjunto com secretaria 
de educação e assistência social Venho requerer: - relação de produtos que compõem a 
cesta básica; -quantidade de cada item; -n° de cestas distribuídas; - nome do 
beneficiário;-endereço completo;Juntamente com lista dos inscritos em programas 
sociais e de baixa renda no município. Assim como, a origem dos recursos para compra 
das cestas básicas e o processo das compras. Justificativa: Tenho escutado de pessoas 
que, ao precisarem da ajuda, não foram atendidas, sendo que realmente necessitavam. 
Sendo assim, gostaria de analisar se realmente há necessidade e direito das pessoas que 
receberam e/ou recebem. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2021. 
Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 11-Requerimento nº 089/2021. Autor: 
Tharik Gouvêa Varotto. 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: Venho requerer 
providências quanto ao loteamento que está sendo realizado em terreno localizado na 
estrada que dá acesso ao Lazaredo, (ao lado do depósito Jomar Gás)Justificativa: O 
referido loteamento está deixando em dias de chuva, muito barro espalhado pela estrada, 
tornando o local muito perigoso. Causando sérios transtornos ao pessoal que reside nas 
imediações e comunidade, que precisam da estrada para ter acesso à cidade.  Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2021.Thárik Gouvêa Varotto-Vereador 
Proponente. 12-Requerimento nº 090/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. 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: Venho requerer providências quanto à rede de esgoto, 
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serviço de abastecimento de água, calçamento e iluminação na rua projetada, interseção 
com a Rua Pereira da Silva, n° 77 (ao lado da casa da Ana Lúcia 
Abranches).Justificativa Nessa rua já tem uma casa construída, mas que ainda não 
dispõe de esgoto, calçamento, iluminação e abastecimento de água, apesar de já ter 
efetuado o pagamento de vários impostos à prefeitura. (conforme comprovantes em 
anexo) Obs: Funcionários ligados à Energisa já estiveram no local, no dia 16/03/2021 e 
solicitou à moradora cobrar da prefeitura de Rio Novo, serviço de terraplanagem na rua 
e a colocação do meio fio, para que posteriormente a empresa coloque os postes e a 
energia. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2021. Thárik Gouvêa 
Varotto-Vereador Proponente. 13-Requerimento nº 091/2021. Autor: Tharik Gouvêa 
Varotto. 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 Municipala seguinte solicitação: Venho requerer melhorias na estrada e 
limpeza das valetas laterais a estrada, e colocação de manilhas, no conjunto de chácaras 
situadas à direita, logo após a descida do morro da estrada do Carangueijo. Justificativa: 
O local tem vários sitiantes que estão sofrendo com a condição ruim da estrada e com 
as águas pluviais que não escoam como deveriam, devido as valetas estarem lotadas de 
terra. Moradores: Família Dib, Marcelo, Sônia Gonçalves, Toninho, Therezinha, 
Perciliana, Marquinho, Gil, Elder, Maicon Lanzoni, Bié Guerra, Heleno Zampa...Sala 
das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto -Vereador 
Proponente. 14-Requerimento nº 092/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. 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: Colocação de quebra-molas na rua Circe Dias Ferreira, 
em frente a Igreja e a pracinha. Justificativa: Vários moradores, inclusive a sra. Alice 
Lígia da Costa, que mora há muito tempo no local, conversou comigo e pediu 
providências, e relatou já ter feito vários outros pedidos, não sendo atendida. O bairro 
comporta um grande número de crianças que brincam no local e segundo eles, veículos 
descem e sobem em alta velocidade pela citada rua, ficando eminente o risco de 
acidentes e atropelamento. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 
2021.Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 15-Requerimento nº 093/2021. 
Autor: Tharik Gouvêa Varotto. 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: Venho requerer nome da 
empresa responsável pelo calçamento nas ruas mencionadas abaixo. E solicitar 
providências quanto a reparos nos calçamentos das ruas, Herenice Gonçalves da Cruz e 
Cabo José Ribeiro Alvim (áreas localizadas entre as ruas Wladimir Geraldo Tavares e 
rua oito). Construção de meio fio e realização de serviço de compactação de terras nas 
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laterais e desvio e captação das águas pluviais, para que os moradores tenham o direito 
de usufruírem de suas casas. A troca das lâmpadas também se faz necessária, nas duas 
ruas. Justificativa:O calçamento nas referidas ruas, de uma forma geral, está precisando 
urgentemente de muitos reparos, assim como nos acostamentos que foram feitos sem 
meio fio, o que não dá para entender. As enxurradas passam pelas laterais levando o que 
tem pela frente. E já coloca em grande risco a integridade dos moradores e a residência 
da moradora Bruna. Parte das ruas encontram-se na escuridão há um bom tempo, numa 
delas precisando da troca da lâmpada no poste da esquina e na outra, quase em frente à 
casa do sr. Amado.Moradores relataram-me já terem procurado ajuda na prefeitura 
anteriormente, mas disseram que não foram atendidos. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 17 de março de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 16-
Requerimento nº 094/2021Autor: Tharik Gouvêa Varotto 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: Venho requerer que sejam podadas as árvores localizadas na rua Evaristo 
Braga, em frente à casa da Maria Lúcia Atheniense. Justificativa: Estão oferecendo 
perigo para os que residem nas imediações e também aos que passam pelo local, além 
de estarem bem próximas à rede elétrica. Lembrando que tal problema é bastante simples 
de ser resolvido. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2021. Thárik 
Gouvêa Varotto-Vereador Proponente.17-Requerimento nº 095/2021. 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:- Peço ao Sr. Prefeito que esqueça a política e adote o 
tratamento precoce,transparência da vacinação e verbas, faça investimentos na área da 
saúde,insumos, estoque de medicamentos, EPIs, dentre outros que garantam 
atendimento médico a todos!- Fiscalização contínua e efetiva de festas clandestinas, 
churrascos e aglomerações e do uso de máscaras em todos os locais!- Que sejam tomadas 
medidas inteligentes e funcionais para com nosso Comércio, para que   se cumpra os 
decretos, mas não comprometa a economia do município e nem o sustento de nossos 
comerciantes!Justificativa:Distanciamento Social não é sinônimo de proibição do 
Trabalho e fechamento de atividades! Temos que unir forças nesse momento com 
prudência e responsabilidade! Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2021. 
Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente. 18-Requerimento nº 096/2021. 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:Solicito ao Executivo Municipal adesão do 
Consórcio Público junto à FNP (Frente Nacional de Prefeitos) na compra de Vacinas 
para IMUNICAÇÃO da População Rionovense contra o Corona vírus (Covid-
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19).Justificativa:Devido a pequena quantidade de Vacinas ofertadas pelo Governo 
Federal, a necessidade de acelerar a imunização da população é visível e 
necessária!Todas as cidades não têm mais onde recorrer, para tratar seus pacientes!Na 
intenção de salvar vidas e amenizar sofrimento da nossa população, espero o pronto 
atendimento dessa REIVINDICAÇÃO Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março 
de 2021. Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente. 19-Requerimento nº 
097/2021Autor: 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 dos proprietários 
de sítios e moradores, solicito limpeza e patrolamento da estrada entre o Distrito de 
Furtado de Campos e a antiga Figueira!Justificativa: Esse trajeto encontra-se com 
muito mato nas laterais e buracos na pista da referida estrada, dificultando o acesso e 
sendo quase impossível um carro passar pelo outro, vindo em sentidos opostos, sem os 
mesmos serem arranhados.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março de 2021. 
Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente. 20-Requerimento nº 098/2021. 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 feita manutenção em caráter de 
urgência, na estrada de acesso ao LATICÍNIO QUEIJOS DO FORRÓ, (patrolamento, 
construção de saídas de água, ensaibramento e abaulamento da mesma). Justificativa 
Em visita ao local, presenciei a situação caótica que as proprietárias enfrentem para 
chegar com a matéria-prima (leite) e sair com seus produtos, do referido 
Laticínio.Precisamos dar uma atenção especial a quem TRABALHA, PRODUZ e 
GERA EMPREGO no nosso município. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de março 
de 2021. Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente.21-LEITURA DE OFÍCIO : 
Ofício n° PM/2020/084 do Gabinete do Prefeito que responde os requerimentos de nº 
001/2021,  002/82021, 003/2021, 004/2021, 005/2021, 006/2021, 008/2021, 009/2021, 
011/2021, 012/2021, 013/2021, 014/2021, 015/2021, 017/2021, 018/2021, 019/2021, 
020/2021, 021/2021, 022/2021, 023/2021, 024/2021, 025/2021, 026/2021, 027/2021, 
028/2021, 029/2021, 045/2021, 046/2021, 047/2021, 048/2021, 049/2021, 051/2021, 
052/2021, 053/2021, 054/2021, 055/2021 e 056/2021aos nobres edis. ORDEM DO 
DIA: 1- Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 01/2021 que dispõe sobre a criação 
do projeto troco solidário e dá outras providências. Colocada em primeira e única 
discussão. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que quando o projeto 
foi elaborado teve o cuidado de colocar o artigo 9º onde dá abertura para outras entidades 
que queiram participar caso estejam aptas, que citou as entidades Casa Lar e APAE por 
serem as duas que estão funcionando, que a emenda é louvável por se tratar de uma 
entidade que é o sonho de todo rionovense que volte a funcionar, e é a favor que a Santa 
Casa seja incluída no projeto. Palavra com o presidente em exercício vereador 
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Jordão de Amorim Ferreira: Disse que entenderam o teor do artigo 9º, mas acharam 
que deveria citar também a Santa Casa mesmo ela ainda não estando aberta, da mesma 
forma que no orçamento sempre é mantido a subvenção para a entidade. Palavra com 
o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que fez o comentário somente para que fique 
claro que todas as entidades que estiveram aptas poderão receber o recurso. Colocado 
em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2-
Projeto de Lei 001/2021 do legislativo com emenda inserida: “Dispõe sobre a criação 
do Projeto Troco Solidário no Município de Rio Novo-MG e dá outras providências. 
Colocado em primeira discussão. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: 
Disse que esse projeto tem funcionado muito bem em outros municípios, que é uma 
forma de ajudar as instituições, de acordo com a conversa que teve com os representantes 
das mesmas, elas passam por serias dificuldades, o projeto é também uma forma de 
auxiliar o comércio com o troco, e  acabar com essa venda casada que é ilegal de dar 
uma bala como troco, que estamos em um ano atípico onde não pode  ser feito eventos 
para arrecadar recursos, e desta forma poderão estar  ajudando as instituições; pediu o 
apoio dos demais vereadores para a aprovação do projeto. Palavra com o Vereador 
Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Daniel Dias pelo projeto, e convidou 
a população a participar e fazer doações, e o comercio a se cadastrar e assim ajudarem 
as instituições. Colocado em primeira votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 3-Requerimento nº 083 /2021. Autoria: Jordão de Amorim 
Ferreira.Palavra com o Vereador proponente: Fez uso da palavra para dizer que o Celso 
Mazzoni foi uma pessoa excepcional e disse aos demais vereadores que se quiserem 
assinar a moção que fiquem à vontade. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de 
Oliveira: Disse que o Sr. Celso Mazzoni era uma pessoa muito religiosa e sempre 
ajudou a comunidade, sugeriu que a moção fosse feita em nome da câmara. Palavra 
com a Vereador Dulcimar Prata Marques: Disse que fazia suas as palavras do 
vereador Ivalto Rinco, disse ainda que quando presidente desta casa instituiu que todos 
os óbitos do município automaticamente a câmara enviasse moção de pesar aos 
familiares, que na próxima sessão irá entrar com um requerimento fazendo tal 
solicitação, que não saber o porque deixou de ser feito, estão tendo muitas perdas e nada 
melhor que um conforto aos familiares, perguntou se todos os vereadores estavam de 
acordo. Palavra com o presidente em exercício Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Parabenizou a vereadora Dulcimar Prata Marques pela idéia, e acrescentou 
que todos aqueles que para aqueles que sofrem um abraço e uma palavra de força é 
sempre bem-vindo. Palavra com a Vereador Dulcimar Prata Marques: Sugeriu que 
fosse solicitado que a assessoria jurídica da casa elabore um modelo único para ser 
encaminhado para a família enlutada. Disse ainda que os últimos dia do Sr. Celson 
Mazzoni foi de muito sofrimento e que lamentava muito por essa perda. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o vereador Ivalto Rinco e a 
Vereador Dulcimar pela solicitação, pois tal atitude é uma forma de respeito aos 
familiares. Palavra com o Vice-Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 
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Disse que irá solicitar que seja feita a alteração. Palavra com a Vereadora Dulcimar 
Prata Marques: Sugeriu que fosse encaminhado a moção do Senhor Celson Mazzoni e 
na próxima semana passe a ser uma regra geral casa aconteça algum óbito. Palavra com 
o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Jordão Amorim pela 
iniciativa, ao Vereador Ivalto  Rinco pela sugestão e a Vereadora Dulcimar pelas 
próximas moções, disse que o falecimento do Sr. Celson Mazzoni ser uma grande perda, 
ele foi seu professor de ensino religioso, ele sempre foi muito ligado a sua família, pois 
seu tio é casado com uma irmã do Sr. Celson,  ele tinha uma grande representatividade 
na sociedade, era muito católico, sempre ajudou muito na Igreja Católica como também 
na Casa do Caminho, finalizou sua fala deixado seus sentimentos a toda família. Palavra 
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: O Vereador disse que falar do Senhor Celson 
Mazzoni é difícil, ele era um cidadão que tinha a admiração de todos os rio-novenses, 
além de professor de ensino religioso sempre foi um amigo e conselheiro nos momentos 
difíceis, e sempre contribui muito em vários seguimentos no município, disse que tem 
pessoas que não são muito conhecidas no município, mas concordava  com a vereadora 
Dulcimar, que o objetivo nesse momento é dar um apoio e um suporte a família, pois 
mediante a atual situação nem um abraço estão podendo dar a uma pessoas querida ou 
um amigo, e  esta é uma forma de amenizar a dor pois perder um ente querido não é 
fácil. Palavra com a Vereador Dulcimar Prata Marques: Disse que o atestado de 
óbito é feito em 3 vias e uma delas vem para a prefeitura, que irá fazer um ofício ao 
presidente para que solicite ao setor competente que atualize toda quinta feira as DO’s 
que chegarem no departamento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 4- Requerimento nº 084/2021 Autor: Francisco 
de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador 
Francisco proponente: Disse que verificando os requerimentos o Vereador Thárik fez 
um que parece ser o mesmo local, o qual está necessitando de limpeza urgente. Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvea Varotto: Disse que quando fez o requerimento não 
sabia o nome da rua, e por esse motivo colocou o nome das ruas que já conhecia, que 
um requerimento complementa o outro, e comentou quanto a necessidade de tais 
providências. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 5- Requerimento nº 085/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata 
Marques: Disse que essa solicitação já havia sido feita em legislaturas passadas, que a 
placa existia no local, mas foi retirada; pediu permissão para assinar o requerimento. 
Palavra com o vereador proponente: Deu permissão para que a Veredora Dulcimar 
assinasse o requerimento e comentou sobre o mesmo. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Disse que o requerimento é válido, mas que acredita que só a placa 
não irá resolver, sugeriu que modificasse o requerimento pedido a colocação de um zig 
zag. Palavra com o Vereador proponente: Disse não saber juridicamente se pode ter 
o zig zag, mas que mesmo assim acha importante a colocação da placa pois, sem ela não 
podem falar nada. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que o zig 
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zag foi uma sugestão, mas concorda que a placa também é necessária. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 6-
Requerimento nº 086/2021 Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e 
única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 7-
Requerimento nº 087/2021 Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e 
única discussão. Palavra com o Vereador proponente: Disse que o local está perigoso, 
mesmo tendo um menor fluxo de veículos, no local tem muitas crianças. Colocado em 
primeira e única votação Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  8- 
Requerimento nº 088/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e 
única discussão. Palavra com o Vereador proponente. Disse que o requerimento tem 
o intuito de se inteirar quais pessoas procuram e são ajudadas pelo município junto a 
assistência social, um morador lhe disse que precisou de ajuda por estar com problema 
de saúde, e não conseguiu o amparo da assistência social, e que é preciso cumprirem o 
papel deles que é de fiscalizar. Colocado em primeira e única                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
votação.  Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  9-Requerimento nº 
089/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o vereador proponente: Disse ter sido procurado por moradores da 
Cachoeira Santa, comentou que onde existia anterior uma plantação de eucalipto, está 
sendo feito um loteamento, não sabe se está sendo cumprido as regras previstas, mas 
está causando muito transtorno, que esteve no local e verificou que caso haja alguma 
urgência os moradores não conseguem passar, o outro caminho existente é um morro 
íngreme e caso chova não tem como passar, pediu que o executivo tome as devidas 
providências. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Parabenizou o Vereador 
proponente pelo requerimento e pediu permissão para assinar, disse que moradores 
haviam ligado para ele relatando o problema, o preocupante nessa situação é em caso de 
uma urgência não ter como passar. Palavra com o Vereador proponente: Disse que 
seus requerimentos estão disponíveis para todos que quiserem assinar. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  10- 
Requerimento nº 090/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e 
única discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Pediu 
permissão para assinar o requerimento pois na semana anterior moradores relataram o 
problema. Palavra como vereador proponente: Disse ter sido procurado pela Sra. 
Zenilda que lhe pediu apoio na solução do problema, ela já está com a construção da sua 
casa bem adianta, mas falta a infraestrutura, comentou e justificou as providências 
solicitadas no requerimento. Palavra com o vereador Francisco de Assis da Cruz: 
Comentou o requerimento e sugeriu que todos os vereadores assinassem junto com o 
vereador proponente. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 11- Requerimento nº 091/2021. Autor: Tharik 
Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador 
Thárik Varotto. Disse que esteve no local e verificou as necessidades existentes e 
solicitou que fossem tomadas as devidas providências. Colocado em primeira e única 
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votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 12- Requerimento nº 
092/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o vereador proponente: Comentou quanto a necessidade da instalação 
de quebra-molas no local e pediu em nome dos moradores que o requerimento seja 
atendido o mais breve possível. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Pediu permissão para assinar o requerimento por saber da necessidade do 
mesmo. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 13- Requerimento nº 093/2021. Autor: Tharik Gouvêa Varotto. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador proponente: O 
vereador fez o seguintes comentários “primeiramente gostaria de convidar os vereadores 
para irem até o local,  que é o exemplo de obra mal feita, uma falta de responsabilidade 
com os moradores,  uma coisa que deixa a gente triste, é cobrado do morador taxa de 
iluminação pública, IPTU e outros impostos, e eles estão jogados, tem uma valeta 
enorme no local, queria ver a pessoa fazer na casa dela o que está sendo feito lá, o mal 
uso do dinheiro público, um serviço de certa forma porco, e achava que como vereadores 
deveriam comparecer ao local e olhar, peço ao prefeito que compareça ao local com o 
secretário de obras, e tome providencias, inclusive na casa da senhora Bruna já sulapou 
tanto o passeio que está colocando suspenso o alicerce da casa, se ficar mais suspenso 
ta arriscado a varanda dela cair e se bobear parte da casa, a mesma coisa na rua de cima 
em frente a casa do Sr. Amado até a esquina já caiu boa parte do calçamento,  é um 
dinheiro gasto e daqui a pouco gasta mais, o dinheiro que está sendo gasto lá, não é seu 
nem meu, nem do prefeito, é nosso,  e quem paga imposto, eu acho que as obras tem que 
ser bem feitas, não sei se o prefeito acompanha as obras, se vai nos locais, porque na 
época que meu pai era prefeito ele acompanhava e ele fez o calçamento daqueles três 
morros do Pedro Alvim, morro onde as vezes nem cabrito calçado de chuteira sobe, mas 
foi calçado e o calçamento se mantém até hoje, serviço bem feito, e lá a rua não tem nem 
metade da inclinação, e uma rua praticamente reta, não tem aclive nem nada, não foi 
feito serviço da capitação de águas pluviais, é uma coisa que não teve estudo nenhum, 
não teve uma obra, alguém responsável por fazer aquilo, está acontecendo a mesma coisa 
na rua Waldemar de Paula, lá o serviço está até bem feito, tem meio fio e tudo, mas a 
gente sabe que com o passar do tempo as águas vem tirando um pouco da terra, que é o 
faz escorar as pedras, daqui a pouco é um serviço que também vai estar precisando de 
reparo, até conversei com as pessoas no local e falei que é a mesma coisa que eu fazer 
na minha casa uma coluna e não coloco ferro, só colocar o concreto, para daqui a pouco 
ela rachar e cair, ou então eu coloco o ferro e vou subindo, vai dar alguma zebra.  Então 
eu peço urgência que vão lá olhem porque as pessoas estão até impossibilitada de entrar 
e sair das suas casas, tá bem complicado para pessoas de mais idade, tem local que já 
atinge meio metro de fundura, falando meio metro estou sendo bonzinho, então é uma 
coisa que a gente deveria unir, se vocês quiserem assinar juntamente comigo, como eu 
falei fique a vontade, é bom para dar mais força, peço o comparecimento do prefeito 
juntamente com o secretario de obra ao local para solucionar o problema dessas 
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pessoas". Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Parabenizou o vereador 
Thárik  Varotto e disse que precisam ficar mais atentos na questão dos loteamentos, pois 
quanto se começa um loteamento o certo é o loteador fazer a infraestrutura antes de 
vender os lotes, não somente em Rio Novo, outras cidades estão trabalhando firmes 
nesses propósito, para que enquanto o loteador não fizer a infraestrutura ele fique 
impossibilitado de vender qualquer lote, sugeriu que se todos os vereadores estiverem 
de acordo fosse feito um requerimento em conjunto para que o loteador não venda 
nenhum lote antes que a infraestrutura esteja pronta, evitando que futuramente os 
vereadores  sejam cobrados, como aconteceu com os loteamentos Recanto da Lagoinha, 
Casa Branca e Água Branca. Palavra com o Vereador Thárik Varotto: disse que a 
sugestão do vereador Daniel é válida,  por uma questão de organização, pois se não tem 
projeto dificulta a infraestrutura, disse ainda  que não sabe dizer ao certo,  mas existe 
uma lei que quando é feito um loteamento a prefeitura recebe uma percentagem dos lotes 
para fazer a infraestrutura, pois caso contrário a pessoa coloca o dinheiro no bolso, 
valoriza o loteamento, e a infraestrutura feita com recursos público, recurso esse que 
poderia ser utilizado com pessoas carentes e outros setores. Palavra com o vereador 
Daniel Geraldo Dias: Disse que é contra a prefeitura fazer infraestrutura em loteamento 
particular, essa é uma lei nacional, o loteador é obrigado a fazer a infraestrutura antes de 
vender o lote, que tecnicamente os primeiros lotes são vendidos a a “preço de banana”  
para atrair os compradores e quando vai ficando povoado o loteador diz que a prefeitura 
irá fazer a infraestrutura, trazendo transtornos para o executivo e também para o 
legislativo, sendo que poderia ser evitado, além do recurso financeiro que poderiam ser 
investidos em saúde e educação. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 14- Requerimento nº 094/2021. Autor: Tharik 
Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador 
proponente: Disse que esteve conversando com funcionários do setor responsável, e 
um deles informou que já está sendo providenciada a poda. Colocado em primeira e 
única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 15- Requerimento 
nº 095/2021. Autor: Daniel Geraldo Dias. Palavra com o vereador proponente: O 
vereador fez uso da palavra para discursar quanto as solicitações feitas no requerimento. 
Palavra como Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Agradeceu aos vereadores que 
estiveram presentes na reunião com prefeito para tratar das solicitações do requerimento, 
e comentou quanto ao teor do mesmo. Palavra com o Vice-Presidente Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira: Disse que esse tem sido um período muito desgastante 
vendo tanto sofrimento, que a solução para o problema é o comportamento das pessoas, 
que hoje no pronunciamento do Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais  foi 
dito que os prefeitos que não cumprirem o decreto do estado estarão enquadrados no 
código penal, a economia está sendo muito afetada, o ICMS do está caindo e o  
município tem um FPM-Fundo de Participação Municipal muito baixo, que precisam 
unir forças, comentou quanto a criação de um grupo com a participação de 72 câmaras  
da zona da mata, e sugeriu que reunissem as câmaras da região para reivindicar do estado 
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uma solução, autorizando o comercio a reabrir ou  ajuda  para população pois,  hoje a 
situação está entre o comer ou morrer, e tudo isso é lamentável. Palavra com a 
Vereador Dulcimar Prata Marques: Disse concordar com a ideia do Vereador Thárik  
Gouvêa Varotto de estar encaminhando ao Ministério Público um ofício solicitando 
agendamento para uma reunião para tratar do assunto,  em seguida pediu permissão para 
usar a palavra como funcionária pública e disse estar na linha frente no enfrentamento 
da pandemia e é lamentável, comentou que o paciente liga para  o anexo pois não quer 
ir até lá para ser atendido por saberem que dependo do caso será encaminhado para Juiz 
de Fora, querem ser atendidos por telefone, que explicam que é preciso ir ao anexo para 
ser avaliado,  o paciente com sintomas da doença  é encaminhado para a tenda do Covid, 
disse que a câmara é composta de  nove vereadores e desses nove, seis tiveram Covid, 
que foi horrível, mas tiveram a oportunidade de se tratarem e hoje estarem aqui 
presentes, que ontem teve um paciente no anexo que o filho chorou e não queria que o 
pai fosse transferido, alegando que se ele fosse iria morrer, disse ainda que a situação é 
horrível, dormem e acordam tensos,  comentou que o município já está com quase 10% 
da população vacinada, seguindo os critérios da faixa etária, disse ao vereador Daniel 
que o requerimento é louvável, que a  fiscalização foi intensificada. Palavra com o 
Vice-Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que será encaminhado 
oficio ao Ministério Público em nome da Comissão de Educação, Saúde e Assistência 
solicitando o agendamento da reunião. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: 
Sugeriu que fosse encaminhado o oficio também ao executivo, pois acredita que também 
possa aderir a idéia, e participe da reunião, seja também convidado para participar da 
reunião um representante do comércio. Palavra com o vereador Thárik Varotto: O 
Vereador sugeriu reunião com os comerciantes através da Secretária de Saúde, acredita 
que é preciso fazer um trabalho de conscientização e o cumprimento dos protocolos para 
que o comercie não precise ser fechado, citou como está sendo feito no município de 
Guarani onde trabalha, disse ainda que é importante intensificar a fiscalização.Palavra 
com o Vice-Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Usou a palavra para 
dizer que sempre fala no comitê de enfrentamento a pandemia do covid-19 que é mais 
fácil fiscalizar o comercio aberto do que fechado, pois aberto e com regras e possível 
fazer cobranças. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. 16- Requerimento nº 096/2021. Autor: Daniel Geraldo Dias. 
Colocado em primeira e única discussão. Palavra como vereador proponente: O 
vereador fez uso da palavra para comentar o requerimento.  Palavra com o Vereador 
Thárik Varotto: Parabenizou o vereador Daniel Dias, comentou o requerimento e pediu 
permissão para assinar. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. 17- Requerimento nº 097/2021. Autor: Daniel 
Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador 
Daniel Geraldo Dias: Comentou quanto a necessidade de atendimento da solicitação. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes.  18- Requerimento nº 098/2021. Autor: Daniel Geraldo Dias. Colocado em 
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primeira e única discussão. Palavra com o vereador proponente: Disse que além do 
laticínio existem outros pequenos produtores no local e comentou quanto a necessidade 
em atender a solicitação. Palavra com o Vereador Thárik Varotto: Parabenizou o 
vereador Daniel Dias pelo requerimento e disse que que os produtores rurais precisam 
das estradas em boas condições, disse ainda que tem visto estradas em boas condições, 
mas falta bocas de lobos para a captação das águas pluviais evitando assim o acumulo 
de água na estrada. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. Antes de dar início a palavra livre o Vice-Presidente, 
encaminhou as comissões permanentes o Projeto de Lei 004/2021 do Executivo “Dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, e o Projeto de Lei 005/2021 do Executivo 
“Cria o Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho do FUNDEB como 
Câmara e revoga a Lei nº 723/99 de 26 de maio de 1999,como os projetos são em caráter 
de urgência foi convocado sessão extraordinária para o dia 26/03/2021 após a sessão 
ordinária. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: O Vereador usou a palavra para justificar sua ausência por motivo de saúde 
na sessão anterior,  disse que não teve acesso a ata pois a mesma não estava na mesa, 
agradeceu pelo atendimento recebido, que se está aqui hoje é devido ao primeiro 
atendimento realizado no anexo;  parabenizou ao Senhor Ronilson Ferreira de Oliveira 
pelo trabalho de arte que está sendo realizado nos postes da cidade, que infelizmente 
devido a pandemia muitas coisas não estão podendo serem feitas, mas essa foi uma boa 
idéia, está tendo o apoio da prefeitura  e a população está aderindo deixando a cidade 
mais bonita, agradeceu ainda pelas orações recebidas durante sua recuperação. Palavra 
com o presidente em exercício Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ao 
Vereador Eduardo Miranda que é muito bom vê-lo bem, pois todos sabem o empenho 
dele com esta casa, que chegaram a comentar na última reunião que essas é sua segunda 
falta nesses quase cinco anos de legislatura. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata 
Marques: Disse que presenciou o mal que o vereador Eduardo Miranda passou, desejou 
que ele continue se cuidando, pois precisam muito dele nesta casa e o quanto ele é 
importante no município com seu trabalho, se colocou à disposição para estar auxiliando 
no que ele precisar. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Também 
parabenizou ao Senhor Ronilson Ferreria de Oliveira e a todos os envolvidos no projeto, 
disse que gostaria de agradecer ao Dé filho do Senhor Elpídio pela ajuda que lhe deu 
quando foi verificar a situação das manilhas da valeta na rua Deolinda Ribeiro Alvim. 
Palavra com o presidente em exercício Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 
Propôs moção de aplauso ao Senhor Ronilson Ferreira de Oliveira pelo projeto realizado 
por ele, e se desculpou com o Sr. Luiz Carlos por ainda não ter tido tempo de 
confeccionar a moção de aplausos concedida a ele. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata. 
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