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1557 ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1560/2021 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 28 maio de 2021. 

 
Aos 28(vinte e oito) dias do mês de maio de 2021, às 19:15:hs (dezenove horas e 
quinze minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes 
Vereadores: Allan Martins Dutra Borges, Daniel Geraldo Dias, Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda, Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão 
de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. O 
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Informou 
que estavam inscritos para fazer uso da palavra os Senhores Pedro Diana e o 
Secretário de Esportes Luciano Duarte. A seguir o Presidente solicitou que se 
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE:  1- Projeto de Lei nº 
002/2021 do Legislativo. “Dispõe sobre o pagamento de despesas por meio de 
adiantamento, e revoga a portaria nº 007/2020 e resolução 216/2018.” 2- 
Requerimento nº 198/2021 Autor: Pedro Gonçalves Caetano. 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 continuidade do calçamento 
das ruas Deolinda Ribeiro Alvim-Bairro Bela Vista e Francisca Gomide Araújo-
Bairro Vista Alegre Justificativa: Tal requerimento se faz necessário para evitar 
a lama e a poeira nas residências que estão surgindo no local. Sala das Sessões 
“Messias Lopes” 25 de maio de 202. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador 
Proponente. 3- Requerimento nº 199/2021. 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:Requer 
seja construído um escadão ligando as ruas Antônio de Oliveira Costa com 
Adolfo Guimarães Nogueira– Bairro CerâmicaJustificativa:Tal requerimento é 
uma solicitação dos moradores do bairro. Sala das Sessões “Messias Lopes” 25 
de maio de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 4- 
Requerimento nº 200/2021 Autoria: Francisco de Assis da Cruz. À Câmara 
Municipal de Rio Novo Ref.: MOÇÃO DE APLAUSO O vereador que abaixo 
subscreve requer à Mesa Diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário, 
seja enviada MOÇÃO DE APLAUSO aos Policiais Militares do 2º Batalhão/136º 
Cia/3º Pel - CABO AUGUSTO e CABO ROCHA pelo trabalho que vem sendo 
desenvolvido por eles na segurança pública do município. Sala das Sessões 
“Messias Lopes” 25 de maio de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador 
Proponente. 5- Requerimento nº 201/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz. 
Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio NovoSr. Guilherme de Souza 
Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo:- Solicita 
que seja exigido o uso de EPI pelos funcionários no Cemitério Municipal. 
Justificativa:O EPI já foi disponibilizado para os funcionários. Sala das Sessões 
“Messias Lopes” 27 de maio de 2021. Francisco de Assis da Cruz-Vereador 
Proponente. 6-Requerimento nº 202/2021 Autor: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. 
Vereador Guilherme de Souza NogueiraDD. 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 encaminhado ao Executivo 
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Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer que seja solicitado ao executivo 
cópia do termo de posse de todo funcionário público municipal e ou ato 
administrativo de investidura no cargo ou função do pessoal nominado na relação 
de pagamento da prefeitura divulgado no portal da transparência referente a 
março de 2021.Justificativa:Foi realizado tal pedido para averiguação de 
possível acesso irregular na carreira por parte de alguns funcionários ou a falta de 
isonomia entre os cargos, uma vez que funcionários na mesma função apresentam 
variação salarial incompreensíveis.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 27 de maio 
2021. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador Proponente. 7- Requerimento nº 
203/2021. Autores: ThárikVarotto. 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, requer, 
ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação: Vem requerer reparos em toda a Praça do bairro Vista Alegre. 
Justificativa: A praça está precisando de melhorias em toda sua totalidade, como 
por exemplo: - Piso; - Troca e colocação dos bojos de Iluminação; - Tampas 
novas nas caixas de passagem elétricas; - Instalação de 2 lixeiras; - Nivelamento 
dos passeios ao entorno; - Pintura nos meio fios e bancos; - Reparos na capelinha; 
- Placas educativas (ex: Ajudem a preservar / Cuidem de nossa praça...); - Troca 
da iluminação para Led. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 27 de maio 2021. 
Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente.  8- Requerimento nº 204/2021. 
Autores: Thárik 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, requer, ouvida a 
Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Vem 
requerer podas das árvores da Rua Ruth Mascarenhas. Justificativa: O local está 
com pouca luminosidade devido ao tamanho das copas das árvores, e como nessa 
época temos uma diminuição da Iluminação natural, a rua fica bastante escura, 
sendo necessária o serviço de poda. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 27 de 
maio 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 9- Requerimento nº 
205/2021. Autores: Thárik 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, requer, 
ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação: Vem requerer retirada de entulhos que sobraram de obra realizada 
pela própria prefeitura, na Rua Américo Ladeira, assim como a limpeza do 
restante do terreno, localizado na esquina com a Rua João Maximiano Dias, assim 
como, limpeza ou providências quanto ao terreno situado na última rua citada, ao 
lado da casa dos Srs. Caio e Hamilton. Justificativa: Os terrenos estão muito 
sujos, oferecendo riscos a todos que residem ali e também aos que passam pelo 
local. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 27 de maio 2021. Thárik Gouvêa 
Varotto- Vereador Proponente. 10- Requerimento nº 206/2021. Autores: Thárik 
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, requer, ouvida a Câmara, seja 
encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: Vem requerer 
serviço de retirada de dejetos da fossa instalada na residência da Sra. Marly 
Helena Severino dos Santos, moradora da rua Rodrigues Nogueira, n° 01, no 
Distrito de Furtado de Campos. Justificativa: A rua não dispõe de rede de 
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esgoto, porém a Prefeitura tem o maquinário necessário para realizar a limpeza da 
fossa, sendo de grande importância para a moradora. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 27 de maio de 2021. Thárik Gouvêa Varotto - Vereador Proponente. 
ORDEM DO DIA:1- Projeto de Lei nº 002/2021 do Legislativo. “Dispõe sobre 
o pagamento de despesas por meio de adiantamento, e revoga a portaria nº 
007/2020 e resolução 216/2018.” Colocado em segunda discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento nº 198/2021 Autor: Pedro 
Gonçalves Caetano.Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 
por unanimidade. 3- Requerimento nº 199/2021. Autor: Francisco de Assis da 
Cruz.Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador 
Proponente: disse que a construção do escadão irá beneficiar os moradores 
locais. Com a construção da rodoviária esse escadão servira de atalho para acessar 
a rodovia. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 4- 
Requerimento nº 200/2021 Autoria: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Proponente: O Vereador 
fez uso da palavra para dizer que esses policiais vêm realizando um ótimo 
trabalho visando a segurança dos munícipes e são merecedores desta moção. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.  5- 
Requerimento nº 201/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Parabenizou ao vereador pelo requerimento, pediu para assinar e disse 
que esse requerimento já foi tema de muitas discussões nesta casa, que os 
funcionários lotados no cemitério estão correndo risco devido ao coronavírus, 
correm tanto risco quanto os funcionários da linha de frente pois a doença é 
transmissível mesmo nos pós morte. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Comentou que a Câmara fez o requerimento 
pedindo o EPI, agora a Câmara pedi o uso do EPI, o que parece é que o 
funcionário não quer utilizar o equipamento. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Francisco de Assis por se importar 
com os funcionários, disse que havia feito um pedido para a melhoria na 
iluminação do local, que gostaria de estar assinando o requerimento e sugeriu que 
alguém da secretaria de saúde fizesse uma palestra para esses funcionários 
informando o porquê da necessidade do EPI bem como fazer a cobrança do uso. 
Palavra com o Vereador Proponente: Disse que os EPI’s foram entregues aos 
funcionários desde que foi feito o requerimento pedindo a aquisição como bem 
disse o vereador Jordão, disse ainda que os funcionários do cemitério já foram 
vacinados contra a covid-19, que é preciso cobrar mais, inclusive da gestão para 
que seja obrigatório o uso dos equipamentos de proteção, que a vigilância da 
saúde deveria cobrar desses funcionários o uso do EPI. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse ser uma pena no 
setor público não haver investimentos na medicina do trabalho, que faz muita 
falta e é preciso uma cobrança constante do poder legislativo para ver se o 
município se torna pioneiro na nossa região em ações desse tipo. Palavra com o 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira:  Disse que outra coisa que pode ser 
feita seria os responsáveis por esses funcionários irem ao local e adverti-los, pois 
estão se colocando em risco bem como seus familiares e pessoas que vão ao local. 
Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: O vereador disse ser 
uma situação esdrúxula, que em legislatura passada quando participou desta casa 
foram várias cobranças, que se o  EPI é disponibilizado para o funcionário e ele 
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não utiliza,  concorda com o que disse o vereador Thárik quanto a necessidade de  
orientação desses funcionários quanto ao uso, que estamos em um momento de 
pandemia e existe um risco de contaminação, sugeriu que essa orientação não seja 
somente para os funcionários que estão lotados no cemitério mas para os outros 
setores também, o município tem que cobrar o uso do EPI nos setores onde foram 
disponibilizados pois foi gasto dinheiro público para aquisição dos mesmos, disse 
ainda que espera que o executivo faça essa intercessão  para que eles passem a 
utilizar os equipamentos. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade. 6- Requerimento nº 202/2021 Autor: Thárik Varotto. Colocado 
em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 7- 
Requerimento nº 203/2021. Autores: Thárik Varotto.  Colocado em primeira e 
única discussão. Palavra com o Vereador Proponente:  Disse que esteve na 
praça do bairro Vista Alegra e a mesma está em condições bem  precária,  
inclusive as caixas de passagem estão com  buracos e ferragens aparentes, caso 
uma criança esteja brincando e se distraia poderá  enfiar o pé no buraco, correndo 
o risco de quebrar uma perna ou ferimento maior, que o passeio está irregular por 
causa das raízes de algumas árvores além do desnível que existe em um dos lados, 
tornando o local bastante perigoso, pois a praça é utilizada por pessoas idosas, 
entende que é preciso um prazo para que essas medidas  sejam tomadas, mas 
aguarda providência. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 
unanimidade. 8- Requerimento nº 204/2021. Autor: Thárik Varotto. Colocado 
em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Proponente: O 
Vereador disse que fique bem claro que o pedido é para que as árvores sejam 
podadas, pois tem pessoas que acham é para cortar, que a rua tem uma boa 
iluminação, mas é obstruída pelas árvores deixando o local muito escuro e as 
pessoas se sentem inseguras dicando sujeitas a todos os tipos de perigo e outras 
práticas acabam sendo realizadas no local devido a pouca luminosidade, que o 
serviço de poda já foi feito em outros locais, é um serviço importante e não gera 
gastos por ser realizado pelos  funcionários da prefeitura,  espera que seja 
realizado o mais breve possível. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade. 9- Requerimento nº 205/2021. Autor: Thárik 
Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador 
proponente: Disse que o referido terreno fica na Vila Camargo em frente a casa 
do saudoso senhor Quintino, que no local foi deixado um monte de terra pelos  
funcionários da prefeitura e até o momento não foi retirado, é um terreno 
particular e em outras épocas foi realizada limpeza  através da raspagem com a 
retroescavadeira, é importante que essa limpeza seja feita porque muitas pessoas 
utilizam aquele caminho e com o mato  acaba  surgindo bichos e outras coisas, 
disse ao presidente que se não estiver enganado o outro  terreno fica ao lado da 
casa do pai dele, é também um terreno particular, que gostaria de agradecer ao 
funcionário da prefeitura Fábio Loth que esteve no local buscando saber quem é  
a proprietário do  terreno para cobrar providências, que como lhe foi dito pelo 
Senhor Caio já apareceu na rua saindo desse terreno, cobra,  lacraia e aranha, 
ainda  não voltou a conversar com o Fábio Loth nem ele lhe deu uma resposta 
pois disse que era preciso o nome do proprietário e o endereço, que  inclusive o 
Senhor Caio que foi com quem conversou  não sabe o nome do proprietário do 
terreno, mas tem certeza que será feita a cobrança e resolvido logo a situação. 
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que 
há cerca de uns vinte dias esteve com o senhor Fábio Loth e solicitou a ele que 
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localizasse o  proprietário do terreno, que esse terreno sempre foi aberto e  sempre 
cuidaram da limpeza do terreno, e em contrapartida seu pai sempre colocava lá 
seu fusca, mas depois que o proprietário ficou sabendo que seu pai colocava o 
fusca no terreno, mandou murar e nunca mais apareceu, que a pessoa que fez o 
muro parece que conheço o proprietário, que passou para o Fábio Loth o nome do 
pedreiro, realmente é uma falta de responsabilidade, mas ter que limpar uma coisa 
que não lhes pertence é muito complicado, que inclusive um dos temas que tem 
para ser discutido na palavra livre é sobre a ideia da implantação de uma 
comissão para revisão do código de postura do município, esse é um dos pontos 
que precisam trabalhar, que a prefeitura limpe o terreno mas que haja uma multa 
pesada e que fique inserida no cadastro caso o proprietário não seja localizado 
para quando forem fazer transferência do imóvel essas multas sejam pagas. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que realmente isso 
acontece, comentou quanto ao problema que vem ocorrendo a Senhora Gina que 
mora na rua Arthur Bernardes quase esquina com a Visconde do Rio Branco  e 
está com um problema serio com o proprietário da  casa de nº 109 da Visconde do 
Rio Branco, que está com muito mato e ela já cobrou, a prefeitura já cobrou e o 
morador finge que não recebeu a cobrança, com isso o vizinho sofre as 
consequências, é preciso que tenha uma forma de cobrar para que os proprietários 
de imóveis mantenham seus terrenos limpos,  e quando forem reformular o 
condigo de postura essas situações sejam adequadas e tenha uma cobrança maior 
pois é uma reclamação de vários munícipes. Palavra com o Vereador Francisco 
de Assis da Cruz: Parabenizou o vereador Thárik Varotto pelo requerimento e 
disse que passando pelo local foi abordado pelo Senhor Flávio Semêdo, e o 
mesmo disse que os vereadores não tomam nenhuma providência, que é um 
desrespeito aos moradores e os vereadores não tomam atitude, concorda que é 
preciso fazer a reformulação do código de postura como foi dito pelo presidente, 
que essas pessoas sejam multada e tenham que cercar ou murar seus lotes, desta 
forma evitando maiores transtornos. Pediu permissão para assinar o requerimento, 
o que foi concedido pelo vereador proponente. Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade. 10-Requerimento nº 206/2021. Autores: 
Thárik Varotto. Colocada em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador proponente: O vereador disse que esteve no distrito de Furtado de 
Campos e em conversa com a moradora perguntou se ela tinha alguma coisa a 
reclamar e ela falou sobre a fossa, que inclusive lhe mostrou que já tinha três 
fossas dentro da varanda, que essa varanda hoje já tem piso e agora tem um nova 
fossa do lado de fora, o vereador disse que a prefeitura dispões de maquinário 
para estar sugando esses dejetos, disse ser complicado para as pessoas pois as 
vezes não tem condições de ficar de tempo em tempo fazendo um nova fossa, que 
a rua não dispões de rede de esgoto e a moradora sempre utilizou o sistema de 
fossa, que é uma coisa fácil de ser feita pois basta a prefeitura deslocar o 
maquinário até o local, já viu sendo feito em alguns lugares e é um serviço rápido 
e lá está fácil a remoção da tampa para a retirada dos dejetos e ela poder continuar 
utilizando a fossa. Propôs  que no distrito Furtado de Campos  em locais que não 
tenha  rede de esgoto e  atenda um maior numero de pessoas a prefeitura faça um 
estudo sobre fossa ecológica, ela comporta uma quantidade maior de dejetos e 
tem a aprovação do meio ambiente, que é utilizado três manilhas em local onde a 
água não pode ser devolvida e duas manilhas onde a água pode ser devolvida, 
uma faz a decantação do produto pesado e a segunda faz a filtragem, o sistema é 
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regulado pelo meio ambiente para que essa água seja devolvida ao córrego, é 
importante e ao mesmo tempo barato, e as pessoas ficarão satisfeitas.  Palavra 
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Parabenizou o Vereador 
proponente pelo requerimento e comentou sobre uma moradora próxima ao bairro 
Lagoinha que é a Senhora Zezé, ela está tendo transtorno com a fossa, que 
procurou saber como é feita a limpeza, que a prefeitura tá sem esse se 
maquinário, soube que a COPASA tem o maquinário, porém o caminhão está 
estragado em Divinópolis, que São João Nepomuceno e Guarani não tem o 
maquinário, mas foi informado que Goianá tem. Sugeriu que a prefeitura fizesse 
um convênio ou verificar se eles emprestam o equipamento, que não sabe como 
funciona o serviço, sugeriu que fosse feito o levantamento de todas as casas que 
utilizam o sistema de fossa e estudada a implantação desta fossa ecológica. 
Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: Disse que esteve no bairro 
Logoinha na residência da Senhora Zezé e passou para a situação para o prefeito, 
ele imediatamente entrou em contato com Goianá e a limpeza já foi realizada, 
sugeriu que fizessem o mesmo para Furtado de Campos. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que fez o comentário porque para ele 
a prefeitura tinha esse maquinário, é uma questão de estar procurando ajudar os 
moradores, que a empresa Milan dispõe dessa fossa ecológica que é autorizada 
pelo meio ambiente e funciona como já comentou em sua fala anterior, que esse é 
um assunto de saúde pública muito importante, devem avaliar as situações e 
quem sabe implantar as fossas ecológicas para servir a população. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz:  O Vereador disse que há oito anos atrás 
foi feito um estudo para implantação de fossa ecológica que seria instalada no 
local conhecido como Cabral, na época o município não tinha como fazer, o custo 
ficava em torno de R$300.000,00 (trezentos mil reais) á R$400.000,00 
(quatrocentos mil reais),  que é preciso fazer novo estudo para ver se o município 
terá ou não condições de implantar as fossas ecológicas, quanto ao maquinário o 
vereador Thárik está de parabéns, pois devemos lutar para conseguir por se tratar 
de saúde pública. Palavra com o Vereador proponente: Disse ao vereador 
Francisco que ele se confundiu, na verdade esse valor seria de uma estação de 
tratamento de esgoto, acredita que o valor da fossa ecológica seria em torno de 
R$5.000,00 (cinco mil reais) e depende de uma avaliação do local, mas que o 
valor é acessível para o município. Colocado em primeira e única votação. 
Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Antes de dar início a palavra 
livre o presidente informou ter sido encaminhado pelo executivo as leis 
sancionadas de número 1357/2021 a 1368/2021. Informou ainda que na próxima 
sexta-feira dia 03/06/2021 será ponto facultativo portanto não haverá sessão 
ordinária, que irá antecipar o sorteio do vereador a ser entrevistado no mês de 
julho, o sorteio foi realizado e o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda foi o 
sorteado. Em seguida o Presidente concedeu a palavra ao Senhor Pedro Diana 
Ferreira que foi o primeiro a se inscrever através de e-mail para fazer uso da 
palavra onde o assunto é o grande número de cachorros abandonados nas vias 
públicas e que as pessoas tentam ajudar dando comidas, mas que infelizmente 
isso acaba causando um abarrotamento de cães em determinados pontos, inclusive 
na rua principal, ele quer colocar o assunto em debate aqui no plenário para que o 
legislativo possa pautar e tomar as providências cabíveis. Palavra com o Senhor 
Pedro Diana Ferreira: Cumprimentou vereadores e demais presentes e disse que 
estava vindo a esta casa, mas sabe que está é uma questão que pauta ao executivo 
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tomar conta, só que é mais fácil contar com o apoio do legislativo para ser fazer 
um projeto e tomar alguma atitude, que o apoio de todos tem maior força. Antes 
comentou com referência ao requerimento do Vereador Thárik Varotto, que trata 
da questão dos lotes abandonados, disse que o código de postura prevê sobre o 
tema, que é preciso multar, que a pessoa pode ser multada, às vezes  não 
conseguem encontrar o proprietário, já trabalhou na prefeitura e já lidou que esses 
casos, que dava conselhos para o senhor Ronan, e ele lhe falava “eu não consigo 
encontrar a pessoa”,  que não precisa necessariamente, é preciso tentar uma vez, 
tenta pelo telefone se for preciso, não obteve êxito é só chamar uma testemunha 
para assinar, vai gerando muita e etc, o que o município pode fazer depois é 
execução fiscal, atrelando ao IPTU, pode também para solucionar o caso entrar 
com ação de obrigação de fazer a limpeza, é difícil mas dá para resolver, disse 
concordar que o código de postura tem que ser atualizado pois a multa é baixa, 
mas existe ferramentas e este instituto não está abandonado.  O assunto que o 
trouxe aqui e que está se tornando muito sério são os cachorros abandonados, que 
não sabe se às vezes são abandonados pois tem gente que cria, criam e acham que 
não tem responsabilidade, mas tem responsabilidade sim. Na avenida principal 
aqui da cidade que é onde mora tem  cerca de uns 10 (dez) cachorros que ficam 
na rua, quase sofreu um acidente de moto e já viu um senhor quase sofrer um 
acidente também, que lhe disseram que em frente na padaria já teve acidente 
envolvendo pessoas que caíram de moto,  alguma coisa tem que ser feito porque 
não é só moto, citou como exemplo por ser um pouco mais perigoso, esses cães 
avançam nas pessoas,  não é só uma questão de segurança é também uma questão 
de saúde pública, as vezes criança põe a mão no chão, sabe que não é limpo mas 
existe uma maior probabilidade de se contrair uma doença, que costuma brincar 
que as pessoas gostam de andar olhando para  o chão para ver se acham  dinheiro, 
mas  aqui em Rio Novo infelizmente no atual momento tem que andar olhando 
para o chão  para não pisar, “desculpa a palavra,numa merda”, que é triste mas é a 
realidade, não é contra cachorro, muito pelo contrário, até adotou um. Precisam 
solucionar o problema, que não veio a esta casa só debater o assunto, também 
trouxe o que seria mais ou menos uma solução, e a  castração seria uma delas, só 
não acha que de imediato porque o ponto principal é o grupamento que está sendo 
feito, que  seria interessante mais tarde fazer um requerimento com o apoio da 
maioria e encaminhado ao poder executivo para ver ser consegue um local para 
esses  cachorros ficarem e o problema momentaneamente estaria resolvido,  a 
segunda solução a qual já abriu uma conversa com o Deputado Noraldino para 
evitar certos gastos para o município, até porque ele já mexe com isso, seria a 
castração e assim começar  a diminuir o problema ou esse problema nunca vai 
acabar, tem gente que infelizmente irá abandonar o cachorro e esse cachorro  terá  
um teto no canil, que não precisa ser uma coisa super estruturado não, mas vai ter 
um teto, que não tem como colocar cem ou duzentos cachorros, tem que ir 
resolvendo os problemas aos poucos e diminuindo o numero de cães na rua, acha 
que de imediato seria interessante isso, um local com uma pessoa responsável e 
pedir ao senhor Fábio Loth que é o novo fiscal para averiguar e fazer uma 
chamada de quantos cachorros estão nas ruas, e ver o que pode ser feito, que tem 
os voluntários que as vezes cuidam, disse ainda que já viu gente guardando 
cachorro a noite e soltando durante o dia, isso não adianta e o problema continua, 
que deveria ser realizado uma força tarefa para saber o que está acontecendo, às 
vezes o problema por ser resolvido de maneira mais fácil, que tudo tem que ser 
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visto, mas de imediato seria fazer uma apuração de quantos cachorros estão na 
rua e ver se o executivo pode colaborar cedendo o local pelo menos por ora para 
diminuir esses casos e tirando pelo menos momentaneamente,  posteriormente é 
uma questão do legislativo, criando leis para adoção citando como exemplo 
desconto no IPTU, vai  depender da criatividade do vereador, se você cuida tem 
um desconto, o  pessoal que vende ração dar desconto para quem tem interesse 
em adotar, isso foi o que pensou, quem quiser conversar ou trazer propostas são 
sempre bem vindos. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 
Disse que um dos acidentados foi ele, que caiu de moto em frente  a Padaria 
Gerluz no ano de 2017, que já fez requerimento para a criação de um canil ou 
centro de apoio, nessa época existia uma página no Facebook que era responsável 
por fake News,  xingamentos e  questões de ódio e  foi motivo de chacota pôr 
dias, diziam que ele era um sonhador que isso nunca iria ser feito, hoje eu 
acredito que manter um canil realmente é muito caro mas um centro de apoio  
onde possa ser levado as fêmeas quando elas entram no cio para tratar  e castrar,  
pegar alguns cães são mais debilitados, com doenças tratar e procurar pessoas 
para adoção, acha que muita gente ajuda, que conhece muita gente que se doa, 
que já disseram que caso tenha esse centro de apoio fariam doações em serviço ou 
em material, citou duas dessas pessoas, que seria o Sr. Marnio Camacho e a 
Senhora Janete, uma grega que mora perto do Lazaredo, ela  já adota vários cães e 
está disposta a fazer doações, disse ainda que um local propício  é o mínimo que 
podem ter agora, que é um sonhador e se não sonhar nada vai ser feito na vida, 
que é preciso dar um passo para ir longe. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira:O Presidente disse acreditar que todos os 
vereadores irão querer se manifestar, e caso todos estivessem de acordo 
concederia a palavra seguindo no sentido horário. O que foi aceito por todos. 
Palavra  com o Vereador Daniel  Geraldo Dias: Disse que primeiramente 
parabenizava o Pedro  pela postura  de vir até  essa casa para estar discutindo um  
assunto muito sério no nosso município e que é um problema da população inteira 
e tem que ser discutido,  como disse o Vereador Jordão seria um sonho mas pode 
não ser a  solução, que é preciso  também fazer um  levantamento do custo que 
fica um animal desses porque não adianta tirar esse animal da rua e o município 
não ter condições de arcar com as despesas para manter esse animal,  que além da 
alimentação, tem a sanidade desse animal, é preciso conscientização, infelizmente 
tem pessoas que não tem a consciência, quer ter o animal mais não quer ter 
cuidado,ter um animal hoje é caro, é preciso que seja feito campanha educativa 
neste sentido por exemplo de  como escolher a raça, pois enquanto está 
pequenininho todo mundo quer, mas depois o cachorro vira um monstro que 
come 10Kg de ração a pessoa vai e solta na rua, também tem as pessoas 
irresponsáveis que tem um animal e quando é fêmea e cria os filhotes são 
descartados na  rua, que isso acontece muito na zona rural, que é triste ver isso 
acontecer, comentou que a raiva bovina havia sido extinta e retornou matando 
vários animais e colocando em risco as pessoas que fazem o manejo desses 
animais, e esses animais soltos na rua sem um controle coloca em risco as pessoas 
podendo o município ter um surto de raiva canina, quem tem cachorro que cuida e 
tem amor não deixa ele na rua. Quanto a questão de pessoas voluntárias disse que 
se o município recolher 100 animais, e tem voluntário para cuidar de 50, os outros 
50 quem vai cuidar,  estão tirando o problema da rua e trazendo para o município 
que será penalizado pois virá a associação de diretos animais e com toda razão, é 
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preciso fazer o levantamento e estudar um meio de fazer um monitoramento 
desses animais, como já foi citado  tem o Noraldino que é um deputando atuante 
nessa área e talvez possa conseguir a castração desses animais evitando o 
aumento do problema, quanto a sanidade desses animais é preciso fazer uma 
parceria para que seja feito a vacinação, a princípio estão falando de cachorros, 
mas tem também muitos gatos na rua, mas o que mais se vê é aglomeração de 
cães, e quando pergunta quem é o dono a resposta que se escuta é que eles 
dormem na rua e as vezes um dá comida o outro coloca água, esse é um assunto 
sério e não podem fechar os olhos. Parabenizou mais uma vez o senhor Pedro 
Diana pela iniciativa de vir a esta casa, sugeriu que fossem realizados novos 
debates e que tragam mais sugestões para a solução do problema e se colocou a 
disposição. Palavra com o Senhor Pedro Diana Ferreira: Disse que gostaria de 
acrescentar que o cachorro abandonado é responsabilidade do município, tem que 
ver a questão do canil, que ainda não leu sobre, mas não é uma coisa de jogar o 
cachorro em um lote não, que a castração é útil, mas no momento o ideal seria 
tirar boa parte desses cães da rua ara ver se diminui o risco que é a segurança da 
população. Palavra como Vereador Thárik Gouvea Varotto: O Vereador disse 
que sempre teve cachorro. Que tem até hoje e gosta, mas acha que o cachorro tem 
que ficar dentro da propriedade, fazer suas necessidades e ser alimentado nela, 
que a partir do momento que ele fica na rua, vai está causando danos a outras 
pessoas porque ninguém é obrigado a gostar de cachorro, ele por exemplo gosta e 
tem, assim como outros vereadores tem e gostam, mas ninguém é obrigado a 
gostar. O  primeiro passo que deveria ser feito seria um levantamento de quanto 
cães tem no município, e através da associação do direito dos animais  ver uma 
forma que permitida fazer a marcação desses cachorros porque a partir do 
momento que fizer a marcação do cachorro será feita uma ficha onde constará 
quem é o responsável por ele, a castração é muito importante, que o deputado 
Noraldino é do seu partido, já tentou várias vezes conversar com ele, que iniciou 
a conversa ele não lhe responde,  quem sabe no ano que vem que é ano de eleição 
ele responda, aí dará sua resposta para ele, acha  que tem que ser deste jeito, 
ajudar quem ajuda o  município quando precisa durante os quatro anos, disse 
também que a soltura de animais é muito importante porque às vezes começam  
fazer um trabalho aqui no município e vem outro município na calada da noite 
soltar cachorro, se os cachorros do município já estiverem com a  marcação e 
aparecer cachorro sem marcação é porque está vindo de outro lugar, e cabe   
investigar e talvez processar e tomar  providência com relação  é essa cidade que 
está vindo soltar cachorro, como foi dito pelo vereador Daniel Dias é muito 
importante saberem quanto  fica para tratar de um animal  porque não é só  ração 
e Água, é um antiparasitário que tem que ser aplicado, a vacinação, um 
veterinário para dar um suporte, que são várias coisas, que outra coisa importante 
seria informar as pessoas através de cartilha o tipo e quantidade de ração que cada 
raça consome,  tabela de vacinação e vermifugação para quando a pessoa for 
adotar um cachorro, faça com consciência.  Com relação aos acidentes comentou 
que próximo ao mercado do Paulinho viu alguns cachorros que quando passava 
uma moto eles avançavam e os motoqueiros precisavam levantar os pés com risco 
de se desequilibrem, cair e se machucaram, e se for um pai de família que se  
machucar ou vir a óbito, porque até o momento estão tratando de cuidar de 
cachorro, mas quem vai  cuidar da família que é uma coisa importante, esse é um 
assunto  muito serio que precisa ser muito bem estudado, do jeito que está não 
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pode ficar, é uma questão de saúde pública, disse ainda que é preciso reconhecer 
o trabalho dessas pessoas que ajudam e alimentam os cães, que talvez 
disponibilizando um local após um estudo, essas pessoas estarem ajudado a tratar 
e cuidar, fazerem um revezamento, mas é preciso entender que mesmo para essas 
pessoas fica um tanto complicado o lado financeiro e o tempo disponível, sugeriu 
buscarem o conhecimento com alguma ONG que tenha um projeto nessa área. 
Parabenizou o Senhor Pedro Diana por se importar e disse que irá tentar falar com 
o deputado Noraldino, inclusive verificar a situação do castramóvel, que estão 
falando de cachorro, mas também tem muitos gatos e eles procriam muito rápido, 
que tem um numero determinado de castração, e uma porcentagem tem que ser de 
gatos, caso consiga entrar em contato com o deputado fará uma campanha para 
que seja informado a população quando vem o castramóvel para que possam 
cumprir a meta da castração e espera contar com o apoio do Pedro Diana e demais 
vereadores. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse 
que talvez a localidade onde mora seja uma das áreas piores daqui de Rio Novo 
em relação a cachorro abandonado, que é nas imediações da cachoeira do Calixto, 
por não ter casas, estão sempre abandonando cachorros doentes e filhotinhos, 
disse que adora cachorro e sempre colabora com as pessoas que fazem esse 
trabalho de acolhimento, esteve conversando com senhor Viltson Almeida, 
pessoa que está sempre cuidando desses animais abandonados utilizando recursos 
próprios e talvez a implantação de um canil seja difícil pois depende uma 
estrutura maior como por exemplo  veterinário 24 horas, já o centro de apoio a 
curto prazo seja a solução  mais indicada, comentou que alguns anos atras 
soltaram próximo de sua propriedade mais ou menos uns 40 cachorros que 
estavam em uma caminhonete branca, que gritou mas saíram  acelerado para o 
lado de São João Nepomuceno, não é gente de Rio Novo, sugeriu que 
convidassem essas pessoas que já cuidam desses cães na rua, citou com exemplo 
a Lu que mantem alguns cães dentro de alguns lotes, a Débora dentre outros que 
no momento não está lembrando para uma posterior reunião pois talvez surja 
outra ideias. Parabenizou o Pedro Diana por trazer essa demanda a esta casa.  
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o Senhor 
Pedro Diana, disse que concorda com o vereador Daniel quando falou que é um 
problema que precisa ser muito estudo, que hoje existem leis de proteção aos 
animais, que o município pode ser cobrado por maus tratos, que devem se unir  
junto com seus representantes em busca de uma solução, o auxilio de uma ONG 
como citou o vereador Thárik possa ser uma dessas soluções, que podem contar 
com ele como vereador e cidadão, para a reunião sugerida pelo vereador Eduardo 
lembrou da Senhora Elisa Rabite que também trata de cachorros abandonados e 
sugeriu ainda a realização de uma audiência pública para tratar do assunto. 
Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges:Disse ao Senhor Pedro 
Diana que gostaria de parabeniza-lo por ter dado início a uma situação a qual já ia 
dar, que tinha conversado a respeito com o vereador Francisco, que essa semana 
chegou a comentar com a Sra. Elisa Rabite sobre o assunto que a todo momento é 
abordado, e que também presencia, disse ser autor da única lei que trata da 
questão animal no município que foi o projeto de lei 07/2013, que dispõe sobre a 
criação do plano municipal do controle populacional de animais abandonados no  
município de Rio Novo em agosto 2013 no Art. 1º fica criado no município de 
Rio Novo o plano municipal de controle populacional de animais o qual tem 
como objetivo melhorar a saúde dos animais abandonados,  parágrafo único o 
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município deverá desenvolver a julgar as necessidades mais imediatas as 
seguintes ações de controle populacional de animais 1- plano de castração 
imediata, 2) controle de animais na cidade através de  um senso de cães do 
município, 3) parceria com os municípios da região para que não haja descontrole 
e abandono de animais nas fronteiras municipais; artigo segundo para execução 
da presente lei a prefeitura municipal poderá realizar com empresas, ONGs, 
associações locais,  clínicas médicas veterinárias e veterinários. Disse que a lei foi 
foi aprovada por unanimidade, que o executivo vetou alegando criação de 
despesas, mas  o veto foi derrubado, e até o presente momento não tem nenhuma 
ação nesta sentido, que o município tem um departamento de zoonose, que o 
município poderia melhorar essa lei, que poderiam buscar recursos para chipar os 
animais, que uma cadela castrada é menos 8 a 10 animais por ano  na rua, disse 
que hoje é inviável a construção de um canil municipal, que a legislação é dura na 
defesa dos animais, que assim como o vereador Francisco também sugeriu que 
seja feita uma audiência pública, disse ainda que tem pessoas que se apegam 
demais aos animais e eles se tornam membros da família, mas tem outras que se 
apegam tanto que pensam que as ruas são extensão do quintal de suas casas,  
disse ainda que tem um muito amor pelos animais, mas que um animal jamais 
pode sobrepor a vida humana, que via desta forma, disse ter conversado hoje com 
o presidente em criarem uma campanha de adoção,  catalogando os animais e o 
município doaria o animal já castrado e vermifugado, quando elaborou o projeto 
de lei fez um pesquisou para saber qual era o custo para    um animal ser castrado 
e vermifugado, custaria R$80,00 (oitenta reais), hoje tem um recurso específico 
da zoonose e se gastarem R$ 1.000,00 (hum mil reais) por mês seria 5 a 10 
cadelas ou machos cadastrados que entregarão para o cidadão, poderiam fazer a 
campanha fotografando os animais, sugerindo nomes e fazer uma moção de 
aplauso para a pessoa que adotar e fazer um acompanhamento. Essas ações 
precisam ser feitas por questões de segurança e saúde pública, que as fezes e a 
urina do animal tem até 200 tipos de bactéria que podem causar doenças para o 
ser humano, então deveriam chamar essas pessoas que cuidam desses animais 
abandonados e citou os seguintes nomes: Elisa, Jose Luiz, Valéria, Débora, 
Marisa do Jobim e Jane, para virem aqui, temos um espaço para convidar umas 
10 ou 15 pessoas devido a pandemia, que já conversou muito com essas pessoas 
sobre um outro problemas lembrado pelo vereador Daniel é que ninguém querer 
tomar frente, esse é o grande problema,  são defensores da causa, brigam pela 
causa mas não querem formar um ONG,  que o município pode até ceder um 
local desde que seja para uma ONG, as pessoas estão dispostas a ajudar, mas 
ninguém quer tomar a frente, toda e qualquer associação tem que ter um 
responsável, e isso ninguém quer, e como bem falou o senhor Pedro Diana, 
qualquer questão de abandono requer ao município, solicitou da mesa diretora 
para que marcasse um data e que fosse divulda amplamente, convidasse as 
pessoas que já citou e mais algumas por questão de aglomeração, para que 
possam realizar um amplo debate, o município já tem a lei que a partir de amanhã 
pode colocar em pratica sem esperar Noraldino, pois sabe várias situações de 
Noraldino Junior, é muita propaganda e pouca ação, e o município por lei já está 
autorizado a proceder a castração. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: O Presidente disse que tem mais um inscrito que 
é o Senhor Luciano Pinto Duarte, agradeceu ao senhor Pedro Diana pela 
iniciativa, que esse é o primeiro passo, que gostou da explanação de todos os 
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vereadores, parecia que já estavam discutindo o tema há muito tempo, que a seu 
ver o próximo passo deveria ser encorpar essa discussão conforme foi colocado 
aqui, talvez não tenham condição de fazer uma audiência pública com 50 ou 60 
pessoas, mas acha que para uma  próxima sessão, marcará um dia somente para 
tratar dessa pauta, que se conseguirem listar mais umas 10 pessoas para a próxima 
discussão já ganhariam um acréscimo de grande qualidade, que após essa 
discussão aqui hoje fica a certeza que a câmara vai estar junto e isso é 
unanimidade entre todos, e que cada um que tenha conhecimento de alguma 
pessoa que queira participar que traga o nome, se alguém souber de algum 
município que tenha conseguido implantar algo parecido que traga para a 
discussão, e seria bom se visitassem esse município e futuramente caminhar para 
a criação de comissão  permanente de defesa dos animais aqui nesta casa,  pediu 
que aqueles que conhecem a causa e gostam da causa que já traga os nomes e 
possam brevemente marcar mais um debate. Palavra com o Senhor Pedro 
Diana Ferreira: Disse que teve a desdita do Vereador Jordão e do vereador 
Allan, que ocorreram  acidentes e podem acontecer outros,  se prontificou a fazer 
e encaminhar para o e-mail da câmara ou algum Vereador um requerimento para 
que a prefeitura junto ao fiscal de imediato para semana que vem se aprovado, de 
fazer essa averiguação para ver quantos cachorros porque talvez a curto prazo 
possas ser resolvido, hoje em dia como dito pelo vereador Allan, sabe que um  
canil com toda legislação, é difícil, mas pode ser feito alguma coisa transitória 
pelo menos tirar esse problema que são os cachorros nas vias públicas, pelo 
menos esse agrupamento, as vezes tirando três num local, dois em outro   para 
colocar em um local determinado, como exemplo citou a praça de esportes que 
estava parada no momento, que era só um palpite, uma dica, e depois pode ser  
conversado, principalmente com o executivo porque não adianta a  debaterem e 
não for feito nada, parabenizou o vereador Allan Borges pelo projeto de lei, se 
tivesse sido feito anteriormente, mas sempre fica nesta questão de gastos e outras 
coisas,  vira problema e agora ela se torna muito mais caro, que irá encaminhar o 
requerimento, que ele mesmo redigiria,  que se aprovado viriam o que fazer, 
qualquer coisa pedira ao Fábio Loth para ir junto com ele e conversar com as 
pessoas, às vezes tem gente que fica com o cachorro mas preciso dar uma coleira.  
Agradeceu terem concedido a ele a palavra. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Disse que a Câmara que agradece que lhe pediu 
desculpas por ter demorado um pouco para que ele estivesse aqui, mas é que a 
casa teve pautas extensas nas outras reuniões. Palavra com o Vereador Jordão 
de Amorim Ferreira: Disse que iria usar a palavra para citar alguns exemplos de 
coisas que aconteceram e que cachorro feio é que não tem dono, que na Santa 
Casa  apareceu uma cadela feia, muito magra e doente, os motoristas ajeitaram 
uma cama para ela e começaram a tratar, em dois meses a ela ficou linda, 
apareceram 5 pessoas dizendo serem donos que ela havia fugido da casa deles, ela 
foi entregue a um dos donos e em menos de um mês ela novamente apareceu 
magra e desnutrida, comentou também que em 2018 os moradores do bairro 
Mangueira o procurou para reclamar que estava aparecendo muito rato, que foi na 
epidemiologia para  conversa com o responsável pelo setor e  ele lhe fez uma 
pergunta da qual riu mas é trágico,  “se você fosse um rato você comeria a ração 
que eu ponho com veneno ou a marmita do gulodices?” respondeu que a comida 
do gulodices, e ele disse que os  moradores comem em marmitex  e colocam na 
rua a sobra para  os cachorros que moram na rua, que é  um problema muito 
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maior que os cachorros que moram na rua, isso vem trazendo vários animais 
como ratos, escorpiões e outros animais como os pombos que foi dito aqui, e acha 
que quem tem o cachorro caso solte e o pessoal saiba quem que é o dono tem que 
ter uma lei que gere multa por maus-tratos e que essa multa pese no bolso. 
Palavra como vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que gostaria de 
agradecer e parabenizar mais uma vez o senhor Pedro Diana por trazer esse 
assunto importante, e que deveria ser feita a reunião no espaço cultural, pois são 
muitas pessoas que se doam e se comprometem em ajudar os animais, 
parabenizou o vereador Allan Borges pelo lei, que é muito importante o que ele 
falou sobre os municípios,  porque quanto mais o município tem fiscalização e 
vigilância na soltura de animais mais difícil fica de outra cidade estar adentrando 
e soltando cachorro, outra coisa é quanto aglomeração de cachorro no local, 
porque você ter um cachorro em casa é uma coisa, para você ter cinco,  quando 
um começa a uivar o outros também começa, isso vai causar transtorno para a 
população que mora no entorno desse local,  quanto ao recolhimento na rua a 
partir do momento que começa a recolher e colocando dentro das propriedades ou 
arrumar uma solução, que as vezes só um cachorro não corre atrás da moto, mas 
se tem 3 um corre os outros dois também acabam correndo talvez por instinto, e 
ele pode entrar na frente da moto e derrubar o cidadão. Mais uma vez agradeceu e 
parabenizou o senhor Pedro Diana. Palavra com o presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Disse que pensou e irá fazer diferente, pedirá ao 
Mauro Célio para fazer uma matéria sobre o que discutiram hoje e inverter a 
situação, aquelas pessoas que quiserem participar deste debate encaminhará o seu 
nome que será colocado em uma  relação, será feito divulgação no Facebook da 
câmera falando que foi debatido e quais são idéias propostas, assim aquelas 
pessoas que quiserem participar encaminhem seus nomes pelo próprio inbox ou 
e-mail, desta forma saberão quantas pessoas tem interesse em participar e 
avaliarem se poderá ser realizado nesta casa ou se será preciso outro espaço, e 
pediu que quando for publicado os demais vereadores compartilhem para que 
cada um junto seu publico e seu eleitorado, possa estar divulgando, e estarmos 
fazendo as inscrições. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: 
Disse que para encerrar de uma maneira mais descontraída comentou que a ultima 
vez que foi mordido de cachorro tinha uns 5 anos de idade e foi pelo seu cachorro 
chamado Botafogo e não causou nenhum problema, mas o seu time Botafogo tem 
55 anos que lhe causa problema, uma infeliz coincidência.  Palavra com o 
vereador Tharik Gouvêa Varotto: Pediu que além de publicar no Facebook se 
possível seja encaminhado para cada Vereador para que possam compartilhar 
também através do WhatsApp e desta forma atingir um número maior de pessoas. 
Palavra com o presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que 
o pedido será atendido e em nome do legislativo mais uma vez agradeceu ao 
senhor Pedro Diana e que irão avançar nessa situação. Em seguida convidou o 
coordenador municipal de esportes Luciano Pinto Duarte para fazer uso da 
palavra e para trazer suas demandas para discussões. Palavra com o 
Coordenador Municipal de Esportes de Rio Novo Senhor Luciano Pinto 
Duarte: Disse que primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade, 
parabenizar todos os vereadores, e parabenizar o Vereador Thárik que para ele 
representa a renovação na câmara de Rio Novo, pois todos os demais já foram 
vereadores, e espera que todos vereadores cumpram com a função deles que de 
serem fiscais. Dirigiu-se ao Senhor Pedro Diana e disse a ele que a praça de 
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esporte está parada por causa da pandemia, mas que as piscinas estão sempre 
limpas e inclusive está sento usada pelos meninos que estão fazendo prova para 
marinha. Que sua  vinda a esta casa é a respeito do ICMS esportivo, perguntou se 
algum dos vereadores  tinha ciência de quanto já entrou no município até o mês 
de abril, se algum vereador tinha essa informação, o vereador Thárik Varotto 
disse que  desse ano não, que tinha dos anos anteriores, o secretária disse que 
quando assumiu a pasta de esportes o Conselho Municipal de Esporte estava 
indeferido e demoraram um ano para regularizar e se não tiver um Conselho 
Municipal de Esporte ativo, não se consegue verba, não vem recurso, as atividade 
realizadas em 2017 não foi computado o ICMS esportivo, porque o Conselho 
Municipal de Esportes só foi reativado em 2018, o que o município  recebeu em  
2020 foi referente as atividades realizadas em 2018,  o que esta sendo recebido 
em  2021 é referente ao produzido em 2019, até o momento nos cofres da 
prefeitura entrou quase R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em ICMS 
esportivo, que  Graças a Deus conseguiu abrir um pouquinho a cabeça do 
prefeito, que fizeram uma reunião há dois anos atrás com o  secretário de esporte 
e foi unanimidade que  a maioria dos nossos prefeitos consideravam o esporte 
como gasto e  não como investimento,  e isso está mudando aqui no município, o 
prefeito está começando a investir no esporte,  estão reformando a quadra das 
mangueiras que está em fase de acabamento a parte dos pedreiro e já deve 
começar a pintura,  não sabe se os vereadores já tinham ido até lá, com a 
iluminação a quadra ficou  bem mais clara, que essa semana entregou para os 
meninos o estatuto pois eles vão voltar com associação do bairro,  irão fazer 
eleição, que terminando a quadra das mangueira, irão para a quadra da cerâmica  
onde já foi feito uma limpeza e os meninos do bairro foram em sua casa para 
pedir a ele para arrumar um bola para eles jogarem, que arrumou a bola e uma 
rede para colocarem, o prefeito disse que irá murar a quadra e arrumar os 
vestiários para desenvolver projeto. Disse que escutou muito falarem a respeito 
dos corredores de Rio Novo que corriam por outros municípios, esclareceu  que 
quando entrou na Secretaria de esporte em  2017, no segundo semestre todos os 
corredores da Jaguar vieram correr para Rio Novo,  queria esclarecer pois  escuta 
muito isso, eles corriam por Goianá,  mas quando entrou todo eles vieram correr 
para Rio Novo,  disse teve muito conflito com outras secretarias aqui do 
município devido as atividades, quando a Secretaria de Assistência Social e  
Secretaria de Educação vão fazer uma atividade e nela tem atividade física conta 
como atividade para ser incluída no ICMS esportivo,  é preciso lista de presença e 
tirar foto, que infelizmente o pessoal estava  achando que queriam  pegar carona 
na atividade deles e não é isso,  mas agora a Assistência Social está ajudando 
bastante,  disse que tem o Marlon que foi contratado e está trabalhando no CRAS, 
irá começar a desenvolver os projeto, que na próxima semana terá reunião com 
pessoal do CRAS para colocar o Marlon no Prainha F.C e no XV de novembro 
F.C.  porque os dois clubes querem mexer com divisão de base e carece de um 
profissional, como o CRAS tem esse profissional estão vendo a possibilidade de 
colocá-lo dois dias da semana em cada clube para desenvolver esses projeto. 
Disse ainda que nesses anos em está na Secretaria de Esportes, sendo bem 
sincero, em todas as atividades esportivas que realizaram foi muito pouco 
Vereador compareceu e espera que quando fizerem uma atividade esportiva  os 
vereadores compareçam porque as pessoas cobram, que já fizeram duas atividade, 
fizeram atividade virtuais e presenciais, que iria ficar sozinho na Secretaria de 
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esportes com a saída do Jeferson  que é conhecido como Feijão, mas conversou 
com o prefeito e  foi contratado uma assessoria do ex secretário de esportes de 
Bicas que se chama Juliano e só trabalha com ICMS esportivo,  está responsável 
pelo ICMS esportivo dos municípios de Rio Novo, Guarani, São João 
Nepomuceno, Maripá e Recreio, mas falando a verdade  disse estar nesse meio 
mas não tem muito conhecimento, e não tem vergonha de falar que não tem muito 
conhecimento dessa parte burocrática, e o Juliano lhe falou que Rio Novo tem per 
capita de cidade grande e é uma cidade pequena, a per capita do município é 8, a 
mesma de São João Nepomuceno e Bicas que são cidades maiores, com menos 
numero de atletas podem fazer atividade que tornam-se OPP, que são Outros 
Programas e Projetos, são as atividades que dão mais pontos para o ICMS 
esportivo, ele disse também que o município receberá  em 2021 referente a 2019, 
que em 2022 recebera referente 2020,  que foi muito pouco devido a pandemia, e 
que em 2023 garantiu que o município receberá em torno de R$90.000,00 
(noventa mil reais) a R$ 100.00,00(cem mil reais) de ICMS esportivo durante o 
ano, que estão trabalhando  para isso, a intenção é essa. O ano retrasado esteve 
nesta casa  e todo começo de ano vem para falar para os vereadores o que estão 
fazendo, que esperam conseguir desenvolver vários projetos junto com o CRAS  
e com a Secretaria de Educação porque agora está começando vir os  recursos, 
que eram essas  suas palavras.  Palavra com o Presidente Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Pediu ao Coordenar de Esporte que continuasse no Plenário, 
que iria ser concedido a palavra  aos vereadores da mesma forma que foi feita no 
tema trazido pelo Sr. Pedro Diana. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira:  Disse ao Coordenador de Esportes que ele havia dito que nenhum 
vereador  esteve presente nos eventos, mas que ele como funcionário público 
esteve presentes em quase todos de plantão na ambulância. Palavra com o 
Vereador Daniel Geraldo Dias: Cumprimentou o Coordenador  de Esportes e 
perguntou se os R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) que ele citou é referente 
ao corrente ano ou ao ano de 2018, o coordenador esclareceu e o vereador disse 
que este ano ainda está em debito com o coordenador, que na legislatura passada 
conseguiu pouco, mas conseguiu um kit esportivo através de um deputado que 
nem sabia que atuava na área de esporte que é o Márcio Santiago que hoje não é 
mais deputado,  mas pelo menos foi uma conquista para o município, que sabe as 
dificuldades de todas as secretarias e departamentos de conduzir os trabalhos,e se 
colocou a disposição, como foi relatado pelo coordenador quanto a presença dos 
vereadores nos eventos, disse que as vezes são falhos por uma questão de tempo,  
que não sabe a opinião dos demais vereadores mas gostaria que o coordenador 
comunicasse a esta casa dos eventos para que possam se tornar mais presentes, e 
que o coordenador  também fique mais próximo  relatando as demandas e as 
dificuldades bem como os feitos, sugeriu que a cada seis meses o coordenador de 
esportes viesse a esta casa relatar o que está acontecendo, o que foi e que não foi 
feito, assim como o fato relatado da dificuldade de trabalhar com outras 
secretarias que é uma coisa que tem que ser corrigida. Palavra com o 
Coordenador de Esportes Senhor Luciano Pinto Duarte: Disse que os  
responsáveis pelos outros setores achavam que estavam pegando carona no 
trabalho deles, citou como exemplo a Assistência Social ou o  NASF iriam fazer 
uma atividade na saúde, se tivesse uma atividade de dança, aquela dança ou outra 
atividade física,  tudo conta,  a Secretaria de Esportes só precisa de uma lista de 
presença dos participantes e foto para colocar no sistema do ICMS esportivo, isso 
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não causa problema para ninguém, demorou um tempo para que  entendessem  
como funciona, mas agora a Secretaria de Assistência  Social esta sendo uma 
parceira fundamental por quê é lá que o professor está, e irão  desenvolver mais 
projetos, eles já tem dança, capoeira e ballet, e colocarão  mais  uns cinco ou seis 
projetos na área esportiva. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse 
que esse jogo que vaidade às vezes atrapalha muito o município em todos os 
segmentos,  sugeriu que quanto isso acontecer porque as pessoas são escolhidas a 
dedo pelo executivo para representá-lo bem, o nome já diz cargo de confiança,  e 
não irá  colocar em uma secretaria pessoa que não seja de confiança dele, a partir 
do momento que está sendo  desenvolvido uma atividade e não for informado 
quem perde o município, até a própria secretaria pois deixou de vir recurso  para 
o município então tem que ter parceria e deixar a vaidade de lado, que se o evento 
foi promovido pelo CRAS, ele terá seu trabalho reconhecido, disse que faltou 
diálogo, reunir com  o prefeito  e  expor o que esta acontecendo, que está tendo 
dificuldade de trabalhar, que pode achar que está falando porque é oposição, que 
é fácil meter o pau, mas não, está aqui para somar, que alguns eventos participou, 
foram poucos mas participou, se colocou novamente a disposição e que o senhor 
nos passe as dificuldades, as demandas do departamento para que possam buscar 
recurso, ou até articular uma demanda que o departamento tenha, como por 
exemplo um campeonato, que as vezes ele não tem esse contato, mas outro 
vereador pode ter, e para isso é preciso estarem mais próximos, disse ao 
coordenador  que talvez ele pudesse ser mais presente aqui,  que as vezes não 
sabem direito o que está acontecendo, isso por não ser passado para eles a 
realidade, e fica mais cômodo criticar, falar do outro é muito fácil, igual a questão 
de recursos para o município, que  tem Prefeito aí que passa uma gestão inteira 
sem conseguir nada porque o deputado e o senador estao lá em cima, se não 
forem bater na porta deles e  pedir recurso,  eles acharão que está uma maravilha 
o município já que reclama nem pede nada, não pede recursos para saúde não 
pede para educação então ele ficarão na zona de conforto e depois lá na frente 
quando falar que não mandam nada para Rio Novo irão questionar o que foi 
pedido,  que eles como vereadores são um poder bem abaixo mas estão a 
disposição, e  crê que em momento algum nenhum vereador negou estar sendo 
parceiro da secretaria de esportes em alguma atividade ou no dia a dia, inclusive 
na questão de captar recursos para o esporte, e pediu ao secretario que se possível 
encaminhasse a esta casa um cronograma a cada 6 meses para poderem  fazer 
uma parceria bacana entre o legislativo e o departamento de esportes. Palavra 
com o Coordenador de Esportes Senhor Luciano Pinto Duarte: Disse que é 
isto que a secretaria de esportes precisa, de parceiros porque sozinhos não irão 
chegar a lugar nenhum,  é por isso trouxeram o Senhor Juliano que está fazendo  
um trabalho em várias cidades inclusive Rio Novo,  e o que facilita  é que várias 
cidades podem fazer eventos juntas,  que foi feito no Prainha  F.C. um evento 
presencial, junto com o evento presencial também teve evento virtual, que se  não 
estiver enganado  foi realizado três ou quatro atividades virtuais que deram  mais 
de 300 participantes na região, como por exemplo, sinuca, basquete, que está 
tendo outros eventos  virtuais, estão sendo realizados presenciais também, que na 
ultima sexta-feira foi feito um na quadra do CAIC,  tudo dentro do número de 
pessoas permitidas, vieram meninas Guarani,  São João  Nepomuceno, Argirita e 
de  Santo Antônio do Aventureiro. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo 
Dias: Disse ser um evento bacana e que ficou sabendo posteriormente, que nas 
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corridas não corre mas sempre gosta de ajudar ficando em um ponto de água, 
sempre se coloca a disposição dos meninos que fazem as corridas, se colocou 
também a disposição para ajudar a secretaria de esportes quando precisar, disse 
que é só comunicar pelo menos com uma semana de antecedência, e pediu 
novamente para que encaminhasse para esta casa a programação.  Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Cumprimentou o Coordenar de Esportes,  
agradeceu sua presença e disse “Eu acho que a gente está aqui para somar, eu 
falei as coisas que você disse que alguém falou, fui eu que falei, porque eles 
falaram comigo e  eu confio muito na palavra dessas pessoas que são do 
atletismo, são os corredores da nossa cidade,  que não tiveram apoio ao transporte 
e também com alimentação, que seria só isso que eles pediram e no caso foram 
correr por  outro município. Quando você menciona outros gestões,  eu já falei 
outras vezes e não tem como não falar porque citou outras gestões, na época do 
meu pai de 2009 a 2012 o município conseguiu R$379.00,00 (trezentos e setenta 
e nove mil reais) e uns quebrados em ICNS esportivo,  é o que você falou que o 
ruim disso é que você paga o pato,  você sempre vai pegar dois anos da gestão 
anterior e se a gestão anterior não fez nada vai ficar difícil você estar fazendo as 
coisas porque não vem a  verba, e a gente sabe que é assim, se você investiu a 
verba retorna se você não investiu não retorna, então assim, a gente está  aqui 
para cobrar, fazer nosso papel como o senhor mesmo disse,  que é de fiscalizar e 
também de ajudar,  estar junto com o executivo, estar  junto com a cidade por quê 
como eu digo, não tenho posição, o que for bom a gente tem que ajudar porque o 
dinheiro vai voltar para ser investido para a população, para o esporte, sempre 
cobrei aqui sobre projetos sociais, teve alguns projetos na época que o Dé era 
responsável pela dança tinha o professor responsável pelo esporte, tinha o lanche 
e essas coisas todas  mais ajuda aos clubes da cidade  XV de Novembro, e 
Prainha,  tinha apoio a todos os atletas,  não sabe se vem ICMS esportivo através 
do JIMI do JEMG quando a prefeitura apóia”. Palavra com o Coordenador de 
Esportes Senhor Luciano Pinto Duarte:  Disse que quando o município 
participa do JIMI ou do JEMG os atletas são inscritos e já  cai na plataforma do 
ICMS esportivo naturalmente no Estado não é preciso informar. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O vereador disse: “o que estou cobrando é 
alguns projetos sociais igual você falou, que falei anteriormente sobre isso, que 
ficou difícil e impossibilitado de estar fazendo atividade física que impede 
aglomeração, que esse é um dinheiro muito importante a ser empregado no 
esporte porque o esporte a partir do momento que você dá oportunidade as 
crianças, as pessoas que são mais velhas independente da idade, e a pessoa ver 
que ela tem alguma utilidade, que ela pode ter um futuro através do esporte e ao 
mesmo tempo virar um cidadão que vai gerar uma economia muito boa em  
segurança pública lá na frente por ele se tornar um cidadão e não talvez ficar no 
morro fazendo aviãozinho, no caso de criança você tem um local para participar 
de um  projeto que seria uma complementação da educação dessa criança,  é 
através da convivência com professor com outras pessoas você está mostrando o 
outro lado da moeda a ela,  talvez onde ela vive ela não teria condições de 
observar. Quanto as outras secretarias isso aí tem que haver tipo uma batalha, 
uma guerra de conversa porque é importante, na verdade engrenagem, porque 
através da  Assistência atividade, as crianças estão desvirtuando e indo para outro 
lado, e às vezes você pode estar chamando ela para participar de um projeto de 
uma atividade física,  então essas coisas todas são muito importantes,  que por 



 

4323 

 

 

 

exemplo você sabe, você já me fez bastante raiva jogando pela equipe preta, 
teimoso, me deu  alegria também então assim,  sempre quando tinha os jogos de 
inverno eu fiquei responsável pela equipe preta a princípio com nosso saudoso 
Diogão que me ajudou bastante, depois  o Luigi também veio me ajudar, então 
assim, a cidade sente falta desses jogos,  é um meio de entretenimento e lazer que 
as pessoas gostam e um meio de diversão ao mesmo tempo, e é isso que a gente 
está aqui para fazer, a gente está aqui para somar,  eu não apresentei nenhuma 
idéia ainda porque fica complicado com a pandemia mas já tenho algumas idéias 
e vou conversar contigo, como por exemplo a volta da copa dos comércios que é 
uma coisa importante na época do inverno onde a gente tem a ausência de chuva 
para não estar impossibilitando as partidas, é uma coisa muito importante e o 
pessoal cobra,  é importante porque a pessoa ao mesmo tempo está ajudando no 
ICMS e está exercendo alguma e essas competições, já tive o prazer de vir 
conversar com prefeito Ormeu quando a gente estava com nosso veterano máster, 
porque infelizmente se a gente deixar daqui a pouco a cidade como eu costumo  
falar não terá nem XV nem Prainha mais, a verdade é essa,  na minha época a 
gente fazia dois ou três times você sabe disso, na sua época também,  é uma coisa 
que vem diminuindo muito e possivelmente a gente não terá mais nenhum time 
na cidade se a gente não chamar jogador de fora,  e vai só acabando porque  o 
cara vem de fora e não sabe nem me chutar a bola, eu já passei muito raiva, dos 
veteranos eu não posso falar pois o pessoal está aí na  amizade mesmo, pega uma 
ajuda no combustível alguns deles vai no carro do outro para diminuir esse gasto,  
e como eu falei quando eu estive com o prefeito  Ormeu para pedir ajuda com o 
campeonato pelo XV de Novembro na despesa com arbitragem que fica caro e ele 
no momento ajudou a gente, então assim,  a gente está aqui para ajudar num 
consenso, o que for bom e que  achar que não é bom eu vou falar porque eu sou 
assim, então desde já me coloco à disposição para poder somar e fazer nosso 
ICMS esportivo aumentar porque por exemplo não lembro se eu falei foi de 
quando R$380.000,00(trezentos e oitenta mil reais) em quatro anos,  na outra 
gestão manteve, na outra parece que caiu para R$137.000,00 (centro e trinta e 
sete mil reais) mas teve ano que não teve ICMS nenhum entendeu, então é o que 
falei, não sei porque é feito assim, vou até procurar saber mas sempre uma gestão 
irá pegar dois anos da anterior, então assim, se uma não fez a outra paga o pato, e 
na época eu vi que era até maior que de São João Nepomuceno sendo uma cidade 
bem maior, foi também maior que  do que Goiânia e Guarani e tempos para cá o 
ICNS de Goianá tem sido  mais alto do que o daqui,  mas se Deus quiser a gente 
com muita luta,  força e empenho, juntamente com você vamos conseguir 
melhorar esse ICMS”. Agradeceu a presença do coordenador e  desejou que volte 
mais vezes, que dê transparecia e informe dos projetos, dos jogos,  dos 
campeonatos e estarão junto para contribuir.  Palavra com o Vereador Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda:  Cumprimentou e Parabenizou o Coordenador de 
Esportes que está sempre trazendo informações há esta casa, que ficou feliz em 
saber que devagar as atividades estão voltando no Prainha  em no XV de 
Novembro.  Perguntou  ao coordenador de esportes se tinha alguma informação 
quanto  a cobertura da praça de esportes, uma vez que foi ele quem consegui a 
verba através da Margarida Salomão. Palavra com o Secretário de Esportes 
Senhor Luciano Pinto Duarte: Disse que seu sonho mesmo é a quadra 
poliesportiva na praça de esporte juntamente com as piscinas juntamente com as 
outras quadras, inclusive já tem duas quadras de peteca está brigando com 
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prefeito para ver se ele quebra  uma delas e faz uma quadra de areia, perguntou ao 
vereador Thárik se ele havia entendido,  o vereador Thárik interrompeu a fala do 
coordenador e disse que  o vereador Eduardo falou sobre isso, e perguntou se não 
seria melhor fazer essa quadra de areia onde tinha aquela antiga quadra de vôlei. 
O coordenador de esportes disse que não porque a quadra poliesportiva  não vai 
ser construída onde é a quadra antiga, inclusive já veio o engenheiro da Caixa e 
viu o local,  já veio uma empresa para fazer análise de solo, que a Gabriela Diana 
falou com ele  que a caixa passou para outra empresa fazer o levantamento 
porque a engenharia foi usada de uma  planta da AMPAR, a planta baixa,  a 
planta da quadra e infelizmente quando o presidente entrou  brecou  essas 
emendas parlamentares, e quando a  emenda saiu veio a pandemia, jaz tem uns 
três anos que liberado R$250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais) de emenda 
parlamentar, e R$20.000,00 (vinte  mil reais) de contrapartida do município, a 
quadra fica em R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)  e estão aguardando a 
caixa fazer a liberação, que pelo menos uma vez por mês  procura a Gabriela 
Diana, que já perguntou se não tem como mexer, que tem alguns contatos em 
Brasília, mas agora já não adianta, está nas mãos deles. Disse ainda que gostaria 
de falar a respeito dos meninos que corriam, o Mauro está presente e pode falar 
pois também corria, a secretaria de esportes estava pagando todas as inscrições, 
qualquer corredor que chegasse e falasse que  tinha uma corrida e queria 
participar a prefeitura fazia o reembolso, que saiu aqui de Rio Novo de umas 
vinte vezes ter levado o Fabiano Silvério para participar de corridas, ele quis 
participar do circuito de corrida de São João Del Rei que é grande  e ele foi em 
quase todas as corridas, a prefeitura que estava pagava e continua pagando, o que 
foi gasto até esse momento de ICMS esportivo foi um evento que o Rodolfo fez 
no final de dezembro de 2020 o pedal ecológico  e a prefeitura pagou todo as  
medalhas do evento, o Rodolfo se inscreveu para uma corrida que ia ter no norte 
de Minas, que no momento não lembra o nome da cidade, prefeitura já 
reembolsou a  ele, essa corrida foi adiada por causa da pandemia, que 
recentemente ele se inscreveu em uma corrida de bicicleta que vai ter quatro 
campeões mundiais participando, vai ser 14 de agosto e inclusive disse que irá 
precisar de um carro, são 560 Km daqui até o local da corrida, já se prontificou a  
arrumar o carro e irá com ele, que estão sempre ajudando no que é  possível, que 
todos que quiseram correr  a prefeitura pagou ou reembolsou as despesas da 
corrida  para eles.  Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse 
que gostaria de agradecer ao senhor Luciano pois foi na sua gestão em2017 que o 
Rio Novo malha Clube participou do último campeonato, não tiveram êxito de 
campeão mas ficaram  em terceiro lugar depois de estarem parados  por muito 
tempo,   na sua gestão Rio Novo voltou e hoje se encontra  abandonado de novo, 
inclusive faz um requerimento e gostaria que o coordenador desse força também 
para que Rio Novo possa  retomar as atividades esportivas de malha,  que gostaria 
de parabenizá-lo por todo o empenho que teve com o time de Rio Novo,  com as 
viagens e  inscrições,  inclusive ficaram em primeiro lugar em Volta Redonda  e 
foi dado todo o suporte para que Rio Novo pudesse participar, agradeceu mais 
uma vez e disse que pode contar com ele, que estará  disposição . Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O vereador usou  para dizer que “nossa 
cidade tem uma riqueza de locais para estar realizando atividades físicas, tem o 
campo do Prainha, que fez até moção de aplauso para a diretoria  em especial 
para o Coxinha; tem o XV de Novembro que também está ficando bem arrumado,  
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sendo assim temos dois campos muito bons, várias quadras, CAIC, Praça de 
Esportes, Cerâmica e Mangueiras, e tendo um pouco mais de empenho fica mais 
fácil conseguir levantar  esse ICMS.  Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: O presidente fez uso da palavra para agradecer 
em nome da câmara a presença do Coordenador de Esportes, reforçar as palavras 
de todos os nobres vereadores, convidou para que volte mais vezes, que  qualquer 
demanda que tiver e o poder legislativo tiver que ser parceiro o  poder legislativo 
será, pediu mais um vez desculpas por não poder atende-lo de imediato por 
questões de pauta cheia, que será sempre bem vindo. Palavra com o 
Coordenador de Esportes Senhor Luciano Pinto Duarte: Usou a palavra para 
agradecer ao presidente e demais vereadores,  que tinha certeza que não seria 
diferente  a acolhida nesta casa,  que mesmo alguns tendo idéias diferentes todos 
estão aqui em prol do município,  os vereadores representando legislativo e ele 
como funcionário da prefeitura, que só tinha que agradecer, que esperava mesmo 
o apoio de todos e que virá a está casa mais vezes para convidar e colocar todos a 
par dos acontecimentos  e espera contar com a parceria e reciprocidade dos 
vereadores.  Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira:  Disse ao Coordenador de Esportes que com certeza poderia contar 
com esta casa e que irão fazer um pacto e criar uma carteirinha de presença dos 
vereadores nos eventos, que é para ele informar o evento que os vereadores 
fariam o compromisso de representar a casa, agradeceu mais uma vez a todos os 
presentes, aos vereadores pelo debate, pelos requerimentos e informou que a 
próxima sessão será no dia 11 de julho, e que pedirá para ser colocado  na mesa 
de cada vereador uma copia do código de postura vigente para que possam ir se 
familiarizando e quem sabe na próxima sessão possam fazer algum 
encaminhamento. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse 
que  seu irmão teve Covid-19 e em decorrência da doença teve uma complicação 
na ultima semana e que gostaria de deixar registrado em ata os seus 
agradecimentos ao Prefeito Ormeu, Prefeito Hernandes de São João 
Nepomuceno, ao Isaias ex Provedor da Hospital de São João Nepomuceno, a 
Michele Detoni , a toda a equipe do Hospital Misericórdia de Santos Dumont, a 
sua esposa  que junto com os Detoni se empenhou para conseguir uma vaga para 
seu irmão, que teve uma miocardite  que é uma infecção no músculo cardíaco e 
precisou ser hospitalizado as pressas, mas que já está em casa desde quarta-feira 
em isolamento, agradeceu também ao presidente Vereador Guilheme Nogueira  e  
ao Secretário de Saúde  Pablo Carpanez  pelas ligações e por estarem sempre lhe 
perguntando e pedindo notícias de seu irmão, disse ainda que é nessas horas que 
se vê quem é amigo e se preocupa. Palavra com o Vereador Francisco de Assis 
da Cruz: Fez uso da palavra para deixar registrado o seu agradecimento ao 
Senhor Prefeito por atender seu requerimento de nº 059 com referência ao 
manilhamento da rua Coronel Américo Ladeira, agradeceu também a todos os 
funcionários envolvidos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 
sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata. 
 
___________________________   

Allan Martins Dutra Borges    
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___________________________ 
Daniel Geraldo Dias 

  
___________________________     
Eduardo Luiz Xavier de Miranda    

 
____________________________ 

Francisco de Assis da Cruz 
 
___________________________    

Guilherme de Souza Nogueira     
 

____________________________ 
Ivalto Rinco de Oliveira 
 

____________________________     
Jordão de Amorim Ferreira     
 

____________________________ 
Pedro Gonçalves Caetano 

    
____________________________    
Thárik Gouvêa Varotto 
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