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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MGNº1569/2021 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de agosto de 2021. 

  
Aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2021, às 19:03hs (dezenove horas e três 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.Pediu a todos que ficassem de pé para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro.Em 
seguida colocado em discussão e votação as atas de nº 1558/2021, 1559/2021 e 1560/2021 
que foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes.  A seguir o Presidente 
solicitou que o secretário procedesse à leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Veto 
do Executivo ao Projeto de Lei 004/2021 autoria do Legislativo: Rio Novo/MG, 07 de 
julho de 2021 Oficio: PM/2021/0221Do: Gabinete do Prefeito. Municipal de Rio Novo 
Para: Excelentíssimo Senhor Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Novo Ref.: Apresenta Veto ao Projeto de lei nº 004/2021 que 
"Dispõe sobre o uso obrigatório de crachás de identificação pelos servidores 
públicos". Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores. 
Nos termos da legislação vigente e em especial nos termos do art.,49, § 1° o. seguintes 
da Lei Orgânica Municipal, respeitosamente, vimos pelo presente apresentar VETO 
TOTAL, mediante as justificativas abaixo.JUSTIFICATIVA/RAZÕES DO VETO: 
Analisando o Projeto de lei em questão apresentamos VETO TOTAL amparado 
nos dispositivos previstos nos artigos 46 e 122, da Lei Orgânica Municipal, conforme 
abaixo discorrido: Art. 46 - São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham 
sobre:I - criação. transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração Direta autárquica ou aumento de remuneração dos servidores públicos: II 
- servidores públicos. seu regime jurídico. provimento de cargos estabilidade e 
aposentadoria; III - criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou Departamentos 
equivalentes e órgãos da Administração Pública; (grifo nosso) IV - matéria orçamentária 
e a que autorize a abertura de créditos ou concede auxílios. prêmios e subvenções. Parágrafo 
Único - Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva 
do Prefeito Municipal. ressalvado o disposto no inciso IV, primeira parte. Art. 122 - 
Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação 
do recurso para atendimento do correspondente encargo. Por ser matéria de competência 
exclusiva do chefe do Poder Executivo, nota-se que a proposição contraria a reserva 
legislativa, contamos ainda, com o fato de mencionado projeto não ter indicado a 
indicação dos recursos para atender as despesas com a aquisição dos bens (crachás e 
uniformes). Assim sendo, não nos resta outra alternativa apresentar o VETO TOTAL. Na 
certeza de pronto acolhimento, esperamos que o VETO seja apreciado e votado nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Rio Novo. Atenciosamente, Ormeu Rabello 
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Filho Prefeito de Rio Novo. 02- Veto do Executivo ao projeto de Lei 013/2021 autoria 
do Executivo: Rio Novo/MG, 08 de julho de 2021 Ofício PM/2021/0222 Do Gabinete 
do Prefeito Municipal de Rio Novo Para Excelentíssimo Senhor Guilherme de Souza 
Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Ref.: Apresenta Veto ao 
Projeto de Lei nº 013/2021 "Autoriza cessão de uso de imóveis e dá outras 
providencias." Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos 
SenhoresVereadores.Nos termos da legislação vigente e em especial nos termos do art. 
49. § 1° e seguintes da Lei Orgânica Municipal, respeitosamente, vimos pelo presente 
apresentarVETO TOTAL, mediante as justificativas abaixo. JUSTIFICATIVA/RAZÕES 
DO VETO: Analisando o Projeto de Lei em questão apresentamos VETO TOTAL, vez 
que no momento da sanção do mencionado projeto verificamos a necessidade de 
efetuamos uma revisão com a substituição dos termos abaixo descritos: Concessionários 
por cessionários; Concessão de Uso por cessão de uso; Por trata-se de erro material 
(troca de palavras, grafia equivocada, ou qualquer incorreção visível), achamos 
conveniente e oportuno efetuarmos a correção no mencionado projeto, para melhor 
análise anexamos o projeto com os termos substituídos. Na certeza de pronto 
acolhimento, esperamos que o V 6seja apreciado e votado nos termos da Lei Orgânica do 
Município de Rio Novo e Atenciosamente, Ormeu Rabello Filho – Prefeito de Rio 
Novo.3- Requerimento nº 229/2021Autor: 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:- Solicita calçamento no prolongamento da rua São José. 
Justificativa: Moradores do final da referida rua vêm cobrando providências para 
melhoria da mesma, evitando que joguem lixo e o aparecimento de animais 
peçonhentos.Sala das Sessões “Messias Lopes” 05 de agosto de 2021. Francisco de Assis 
da Cruz-Vereador Proponente. 4-Requerimento nº 230/2021. Autores: Thárik Varotto. 
Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. DD. Presidente da Câmara 
Municipal de Rio NovoVem requerer melhorias na rede de esgoto da Rua Virgílio de 
Melo Franco e Av. Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, na parte situada entre a ponte e a 
Rua Franklin Procópio.  Assim como, uma solução quanto a “caixa” de esgoto existente 
no local denominado como “Beira Rio”. Justificativa: Os moradores das ruas citadas 
estão enfrentando vários transtornos por causa da vazão da rede atual, que talvez por ser 
antiga, já não atende as casas não comportando o fluxo de dejetos que são despejados 
diariamente, além de colocar em risco os alicerces de certas residências por causa de 
possíveis vazamentos.  No local denominado como “BEIRA RIO” e imediações, o mau 
cheiro que evapora do local aberto é muito desagradável, além de causar outros sérios 
transtornos aos moradores, impossibilita-os de realizarem suas refeições da forma 
pretendida, ameaçando inclusive a saúde dessas pessoas.Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 05 de agosto de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 5- 
Requerimento nº 231/2021Autor: Thárik Gouvêa Varotto. Ao Presidente da Câmara 
Municipal de Rio NovoSr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo 
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subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, 
a solicitação abaixo:Vem requerer correção nas depressões existentes no calçamento ao 
longo da rua Ezequiel Ribeiro Guimarães, e reparo no calçamento no final da rua 
supracitada, em frente a Chácara Palmares.Justificativa:A citada rua apresenta vários 
buracos na sua extensão (depressões), e em frente a referida chácara o calçamento 
apresenta muitas pedras soltas ao entorno de uma boca de lobo, o que representa perigo 
aos condutores que transitam pelo local.Sala das Sessões “Messias Lopes” 05 de agostode 
2021. Thárik Gouvêa Varotto- Vereador Proponente. 6- Requerimento nº 
232/2021Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira. DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que subscreve, 
no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, 
seja encaminhado ao ExecutivoMunicipala seguinte solicitação: - Recapeamento asfáltico 
da Avenida Getúlio Vargas. Justificativa:Tal solicitação visa proporcionar melhores 
condições de trafego, considerando ser esta uma via importante que dá acesso ao Anexo 
da Santa Casa. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 05 de agosto de 2021. Pedro Gonçalves 
Caetano-Vereador Proponente. 7-Leitura de Ofício que a COPASA encaminha em 
resposta ao Ofício CM/2021/45 referente requerimento nº 183/2021 informando quanto 
ao atendimento presencial na Agência de Atendimento de Rio Novo. ORDEM DO DIA: 
1- Veto ao Projeto de Lei 004/2021 de autoria do Legislativo. Colocado em primeira e 
única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto. O Vereador disse 
que se o veto fosse parcial, vetandosomente o uso de uniforme entenderia, pois iria gerar 
um custo mais elevado para o município, já no que se refere ao crachá não é favorável ao 
veto, e caso o veto não seja derrubado entrará com uma indicação para que executivo 
forneça crachá aos funcionários. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra 
Borges:Disse que o projeto do vereador Thárik é imbuído nos melhores propósitos,mas 
mesmo o crachá invade a competência administrativa do executivo, que ouve uma falha 
de sua parte em votar favorável ao projeto, o projeto é ótimo, mas precisam respeitar a 
constituição e a Lei Orgânica do Município,  sugeriu ao vereador que faça a indicação ao 
executivo com ele mesmo havia dito, concorda quanto ao uso do crachá e do uniforme 
pois dá mais transparecia, mas é preciso que parta do executivo, sendo assim é a favor do 
veto. Em seguida o veto foi colocado em primeira e única votação.  Veto ACATADO 
com 6 votos favoráveissendo estes dos vereadores Jordão de Amorim Ferreira, Ivalto 
Rinco de Oliveira, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Francisco de Assis da cruz, Allan 
Martins Dutra Borges e Guilherme de Souza Nogueira, e 3 votos contráriossendo estes 
dos vereadores Daniel Geraldo Dias, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. 
2- Veto ao projeto de Lei 013/2021 autoria do Executivo. Colocado em primeira e 
única discussão e votação. Veto ACATADO por unanimidade. 3- Requerimento nº 
229/2021Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse que foi procurado por 
moradores que reclamaram do aparecimento de animais peçonhentos em suas 
residênciase do acumulo de água pluviais. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
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Varotto: Parabenizou o Vereador Francisco pelo requerimento.Disse que em conversa 
com o prefeito o mesmo lhe disse que no local irá passar uma tubulação de águas pluviais 
e provavemente após o manilhamento o calçamento será realizado. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse ser de sua autoria o requerimento 
solicitando providência quanto a captação de águas pluviais na referida rua. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.  4- Requerimento nº 230/2021. 
Autor: Thárik Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto. Disse que a moradora Ana está com um problema 
sério devido ao esgoto estar vazando e atingindo o alicerce do seu imóvel podendo causar 
danos na estrutura, além dos inconvenientes causados pelo mal cheiro, que é reclamação 
dos moradores. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que esse 
é um problema antigo para o qual já fez requerimento juntamente com o vereador 
Emanuel Ayrespedindo providências, parece que ocorreu uma erosão e no local tem uma 
fossa, conversou com o prefeito e o mesmo disse que iria tomar providências, alguns 
funcionários estiveram no local e disseram que não tinha como arrumar, esteve 
juntamente com os moradores em conversa com o prefeito  para explicar o que aconteceu, 
já foram compradas as manilhas, mas ainda não foram colocadas, isso já vai fazer um 
ano.Com relação a Av. Candido de Oliveira Ribeiro, quando chove a água fica empossada 
em frente à loja da Ana por não ter escoamento de água, ela o procurou e ele fez um 
requerimento juntamente com o Vereador Dionísio, infelizmente até o momento não 
solucionaram o problema. Parabenizou o vereador pelo requerimento e pediu para assinar. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Permitiu que o vereador assinasse 
com ele o requerimento e disse que em frente à loja da Ana o maior problema é água 
pluvial, mas está tendo problema também com o esgoto.Quanto ao funcionário que esteve 
no local e disse não ter jeito, deveria chamar outro ou então mandá-lo embora, “a única 
coisa que não tem jeito é a morte”, que o local é próximo do rio, que não sabe se a pessoa 
é incompetência ou não domina o assunto, mas responder que não tem jeito parece 
brincadeira. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: O Vereador Disse 
que parece que falta um sifão no bueiro na esquina da Franklin Procópio com a Dr. 
Cândido de Oliveira Ribeiro, com esse período de seca piora o mal cheiro pela falta de 
chuva para lavar, disse que vem cobrando do prefeito pois as manilhas já estão no local, 
que hoje estava no gabinete com o prefeito e o responsável pelo setor de obras e foi 
autorizado a realização do serviço que terá início nos próximos dias.  Pediu para assinar 
o requerimento e que fosse acrescido nele a rua Virgílio de Melo franco, pois foi 
informado que ela não tem rede de esgoto.  Palavra com o vereador Thárik Varotto: 
Disse que foi a informação que recebeu também, que talvez a rede não esteja dando vazão 
para tantos imóveis. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.  
5- Requerimento nº 231/2021Autor: Thárik Gouvêa Varotto. Colocado em primeira e 
única discussão. Palavra com o Vereador Thárik Varotto: Disse que são pequenas 
depressões, mas necessita de reparo pois o local fica muito empossado em época de 
chuva, está perigoso principalmente para motos pois existe um bueiro que não tem 
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nenhuma pedra a sua volta, o que pode causar um acidente. Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade. 6- Requerimento nº 232/2021 Autor: Pedro 
Gonçalves Caetano. Coloca em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade. Requerimento Vereador Jordão de Amorim Ferreira:Solicitou 
verbalmente que seja encaminhado ao executivoimplantação de quebra-molas ao longo 
da Rua Coronel Américo Ladeira, tem sido procurado por moradores que tem reclamado 
do excesso de velocidade. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o 
Vereador Thárik Varotto: Disse ser um requerimento feito por ele pedindo quebra-
molasnas ruas Jacob da paixão e na Dr. Candido, devido ao aumento de velocidade nos 
locais que recebem asfalto, e também para a rua Coronel Américo Ladeira. Colocado em 
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento Vereador Jordão 
de Amorim Ferreira: Encaminhar ao executivo requerimento para que seja estudada a 
viabilidade de instalação de água encanada na Capela da Cachoeira Santa, atualmente 
para que os responsáveis possam manter a capela limpa e organizada é preciso buscar 
água em baldes nos sítios vizinhos. A Cachoeira Santa é um ponto turístico o que inclui 
a capela, portanto sua conservação é importante para o município.  Colocado em primeira 
e única discussão e votação aprovado por unanimidade. Requerimento Verbal 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Seja feito a reitera do requerimento do vereador 
Tharik Varotto referente iluminação no escadão existe na rua Ezequiel Ribeiro 
Guimarães.Requerimento Verbal do Vereador Allan Martins Dutra Borges:Solicita 
que seja restabelecido o sistema de água do Toco.Colocado em primeira e única 
discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que no ano 
anterior ele e o vereador Eduardo Miranda deram entrada nesta casa com um 
requerimento com esse teor, estava ocorrendo um vazamento muito grande na rua 
Visconde do Rio Branco e eles acreditaram que seria a água do Toco, não sabe se isso 
ainda está ocorrendo mas pode ser uma das causas de não estar chegando água no Toco. 
Parabenizou o vereador pelo requerimento. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto. Parabenizou o vereador Allan e disse que quase sempre tem esse problema, e 
como é uma instalação antiga e é uma água que não contem cloro vai juntando lodo e 
ferrugem, não sabe se seria com a COPASA, mas seria bom se conseguissem desentupir, 
pois a água do Toco não pode acabar porque ela “mata sede e molha a horta, quem bebe 
daquela água da saudade vai e volta”. Colocado em primeira e única votação. Aprovado 
por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre o presidente encaminhou para a 
Comissão de Legislação Justiça e Redação Final os Projeto de Lei 016/2021 “Substitui 
representatividade no Conselho Municipal de Esporte e dá outras providências”, e o 
Projeto de Lei 018/2021 “Dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura 
Municipal de Rio Novo e dá outras providências”, solicitou do presidente da comissão 
que se reunisse com os demais membros para agilizar os pareceres devido a urgência, o 
Projeto de Lei 016/2021 apesar de não estar em caráter de urgência segundo informações 
do secretário de esporte está dependendo da aprovação para reformular o Conselho 
Municipal de Esporte e cadastrar o munícipio e não haver prejuízo no ICMS esportivo, 
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quanto ao Projeto de Lei 018/2021 se trata de uma demanda judicial, onde foi dado a 
prefeitura 30 dias para adequar a estrutura organizacional, caso esse  prazo não seja 
cumprido a multa passa a ser para o município não para a figura do prefeito. Convocou 
reunião extraordinária para a próxima sexta-feira após a sessão ordinária. Com referência 
ao Projeto de Lei para implantação das farmácias de plantão a assessoria jurídica elaborou 
o projeto, que na segunda-feira irá solicitar que seja encaminhado a todos os 
vereadorespara que possam analisar e debaterem o assunto para estar solucionando esta 
questão. Informou que foram sancionadas as seguintes Leis: 1369/2021, 1370/2021, 
1371/2021 e 1372/2021. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira: Como presidente da comissão de Legislação Justiça e Redação Final 
convocou reunião para terça-feira dia 10 às 17:00hs para analisarem e emitirem parecer 
aos projetos de lei 016/2021 e 018/2021. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra 
Borges:O Vereador usou a palavra para informar que na última semana os proprietários 
da empresa Prorelax hoje instalada na cidade de Mandaguari no Paraná, estiveram 
visitando o município para tratar da instalação da empresa no município de Rio Novo, 
que as perspectiva é que a empresa irá gerar centenas de empregos pois a mesma fornece 
matéria prima para o polo moveleiro de Ubá, informou ainda  que foi assinado pelo Juiz 
desta Comarca a posse do terreno de 200.000m² ao município, onde será instalada não só 
a  empresa Prorelax como  diversas outras,  que os proprietários desta área entram com 
ação pedindo R$1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) pela desapropriação 
mas não obtiveram êxito,  o município já havia depositado R$200.000,00 (duzentos  mil 
reais) e o avaliador do estado avaliou em R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais, 
que já foi efetuado o deposito dessa diferença, o vereador disse esta área poderá ser o 
divisor de águas para as futuras gerações no município,  como já  havia se manifestado 
anteriormente e propôs que a seja denominada a referia área com o nome da empresaria 
e benfeitora de Rio Novo Senhora Vanilda Gonçalves de Castro. Disse ser com muita 
satisfação que transmitia essa notícia, que o vereador Eduardo Miranda foi o elo neste 
empreendimento que será um grande benefício para o município, agora é hora de todos 
se unirem independente das divergências política, divergências essas que são naturais na 
democracia, que o executivo está empenhado em buscar os recursos para a terraplanagem 
do terreno, que esta semana estará viajando com o prefeito em busca de recursos e em 
breve esta empresa estará instalada. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da 
Cruz: Usou a palavra para agradecer ao prefeito por atender os requerimentos 05/2021 e 
120/2021 de sua autoria. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda:Disse que iria comentar com referência a empresa Prorelax, mas o vereador 
Allan descreveu muito bem os acontecimentos que o deixam muito orgulhoso, que 
tiveram também na reunião a presença do deputado José Guilherme que veio 
exclusivamente de Belo Horizonte para abrir as portas do município com o governo 
Zema, disse  que emprego faz a diferença na vida das pessoas, quer que o município se 
desenvolva e está pronto para trabalhar para que isso aconteça. Palavra com o Vereador 
Thárik Gouvêa Varotto: Disse que ficou satisfeito com as palavras do Vereador Allan, 
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que não tinham nenhuma garantia como disseram alguns vereadores na votação do projeto 
de lei para a venda do imóvel da praça, que era justamente para usar o dinheiro na compra 
do terreno, e que fica feliz de ver que as coisas estão fluindo, primeiramente por eles e 
depois pelo povo,  como o valor é relativamente baixo e já estão buscando recurso para o 
serviço de terraplanagem que tem um custo alto, que não sabe quais o recursos serão 
necessários para que a empresa se estabeleça no município, mas talvez não seja necessário 
vender o imóvel da praça e ele possa continuar atendendo ao município. Com relação ao 
projeto 018/2021, que é por uma determinação da justiça, acaba indo de encontro ao 
projeto de lei de sua autoria, que os crachás são importantes nesta estrutura 
organizacional. Quanto ao projeto que será encaminhado referente as drogarias, se 
prontificou a conversar com os proprietários para que o projeto fique bem completo, 
sanando as dúvidas dos vereadores e dos proprietários. Palavra com o Vereador Jordão 
de Amorim Ferreira: Disse que com relação as farmácias achava mais sensato convidar 
os proprietários para que venham a esta casa e ouvirem a opinião de cada um.  Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Sugeriu que se possível repassar para eles o 
projeto para que eles cheguem a esta casa pronto para sanarem as dúvidas e algum 
complemento que possa ser feito ao projeto. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira:O Presidente disse que no primeiro momento poderiam 
fazer uma analise do projeto como legisladores e ver se é preciso melhorar, talvez até 
comparar com projeto de outros municípios, depois dessa fase pode ser encaminhado para 
os proprietários de farmácia e em seguida convocá-los para uma reunião e tentarem fazer 
um projeto que funcione e tenha uma resolutividade para a população. Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse que participou da reunião com os 
empresários e que o deixou mais confiante é que disseram que Minas Gerais está em 
segundo lugar em vendas para a empresa e o município de Rio Novo mais próximo do 
polo moveleiro e será feito um investimento de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais), o que irá gerar empregos para a população rionovense. Palavra com o Presidente 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira:  O presidente disse que gostaria de deixar 
registrado seus agradecimentos a todos os funcionários, mas que hoje gostaria fazer um 
agradecimento especial a funcionária Déa, disse que hoje ela esteve no gabinete para falar 
a respeito das atas que estão bem extensas, que muitas vezes tem levado o serviço pra 
casa, mas fica com  sensação de estar atrasando o serviço, relatou ainda que no ultimo 
mês passou por problema pessoal grave; fazer ata é cansativo e elas estão saindo 
praticamente na íntegra, que entendia a situação e a deixou bem a vontade e lhe  disse  
que tentarão otimizar as discussões nesta casa, ele e o funcionário Mauro Celio estão 
tentando fazer a aquisição de um programa para que as atas possam sair praticamente na 
íntegra, tudo o que for dito vai sendo baixado e terá que ser feito um correção ou outra 
dando a agilidade que necessitam no trabalho. Em nome de toda a câmara agradeceu aos 
funcionários e desejou a funcionária Déa que se recupere o mais breve possível esse 
problema para que fique bem e possa atender a todos com a qualidade que sempre 
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atendeu.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se 
lavrasse a presente Ata. 
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