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  ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1593/2021 
            Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 03 de dezembro de 2021. 
  
Aos 03 (três) dias do mês de dezembro de 2021, às 19:10hs (dezenove horas e dez 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vice-Presidente Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira, 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, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik 
Gouvêa Varotto. Ausente o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira. O 
Presidente em exercício declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Em 
seguida colocou em discussão e votação a ata de nº1590/2021, que foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. Justificou a ausência do presidente Vereador 
Guilherme Nogueira e a seguir solicitou que se procedesse a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE 1- Indicação nº: 016/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias. Senhor 
presidente, O vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das 
atribuições que lhe confere o Art.109 do regimento interno, solicito à vossa Excelência 
que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário e se aprovada se 
envie ofício ao Sr. Ormeu Rabello, Digníssimo Prefeito Municipal, Indicando-lhe: 
Indicação: Que sejam tomadas MEDIDAS URGENTES com relação às ruas do 
BAIRRO CASA BLANCA! Justificativa: Com as chuvas as ruas estão em situação 
precária, em alguns pontos quase intransitáveis! Tal indicação se faz necessária não por 
uma questão de luxo, mais sim por necessidade! Chegamos ao extremo, ao ponto de 
moradores não conseguirem chegar em suas residências de carro (sendo obrigados a 
abandonar seus veículos na rua e seguir a pé até suas casas). Devido a imensa necessidade 
de sermos atendidos o mais rápido possível, é que fazemos essa indicação!!!!! Sala das 
Sessões “Messias Lopes”, 02 de dezembro   de 2021. Daniel Geraldo Dias. Vereador 
Proponente. 2- Indicação nº: 017/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias. Senhor presidente, 
O vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que 
lhe confere o Art.109 do regimento interno, solicito à vossa Excelência que seja 
submetida a presente indicação para apreciação do Plenário e se aprovada se envie ofício 
ao Sr. Ormeu Rabello, Digníssimo Prefeito Municipal, Indicando-lhe: Indicação: Que 
seja colocado um PONTO de LUZ no encontro das ruas Expedicionário Manoel Messias 
e Rua Tenente João  Lobo com a Rua Manoel Pereira Magalhães no Bairro Vista Alegre. 
Justificativa: Os0 moradores e pessoas que necessitam transitar pelo referido local, 
reclamam q a noite se torna perigoso (devido à falta luminosidade). Visando a segurança 
e o bem estar da população é que fiz essa indicação. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 
02 de dezembro   de 2021. Daniel Geraldo Dias -Vereador Proponente. 3- Indicação nº: 
018/2021 Autoria: Daniel Geraldo Dias. Senhor presidente. O vereador signatário, com 
assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o Art.109 do 
regimento interno, solicito à vossa Excelência que seja submetida a presente indicação 
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para apreciação do Plenário e se aprovada se envie ofício ao Sr. Ormeu Rabello, 
Digníssimo Prefeito Municipal, Indicando-lhe: Indicação: Que seja estudado a 
possibilidade de aumentar os dias de COLETA de LIXO no Bairro Casa Blanca! 
Justificativa: Atualmente a coleta é feita somente uma vez por semana (quinta-feira), o 
que não atende de forma algumas nossas necessidades! Todos os moradores estão tendo 
q conviver com o acúmulo de lixo em suas casas (gerando mal cheiro, aparecimento 
mosquitos e outros animais atraídos pelo acúmulo de lixo! Repetidas vezes fiz essa 
reivindicação, espero dessa vez ser atendido!!!! Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02 de 
dezembro   de 2021. Daniel Geraldo Dias -Vereador Proponente. 4- Indicação nº: 
019/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias. Senhor presidente, O vereador signatário, com 
assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o Art.109 do 
regimento interno, solicito à vossa Excelência que seja submetida a presente indicação 
para apreciação do Plenário e se aprovada se envie ofício ao Sr. Ormeu Rabello, 
Digníssimo Prefeito Municipal, Indicando-lhe: Indicação: Que seja estudado a 
possibilidade de colocação de PLACAS INDICATIVAS em todas às comunidades rurais 
do município de Rio Novo MG. Justificativa: Se faz necessário por muitos motivos: - 
Um deles seria uma forma segura e correta para orientar ciclistas, corredores e até mesmo 
motoristas que se perdem na zona rural e muitas das vezes não encontram residências 
próximo da estrada   para pedir informação e nem sinal de celular. - Serve também como 
segurança para os moradores que residem próximo às estradas, com a sinalização evitam 
de ter q dá informações a estranhos (principalmente à noite). Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 02 de dezembro   de 2021. Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente. 5- 
Indicação nº: 020/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias. Senhor presidente, O vereador 
signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o 
Art.109 do regimento interno, solicito à vossa Excelência que seja submetida a presente 
indicação para apreciação do Plenário e se aprovada se envie ofício ao Sr. Ormeu Rabello, 
Digníssimo Prefeito Municipal, Indicando-lhe: Indicação: Que sejam tomadas 
providências urgentes quanto aos animais de grande porte soltos nas estradas do 
município.  Justificativa: Tal indicação se faz necessária devido aos constantes 
acidentes, inclusive com vítimas fatais, ocorridos no município.  Sala das Sessões 
“Messias Lopes”, 02 de dezembro   de 2021. Daniel Geraldo Dias-Vereador Proponente. 
6- Requerimento nº 317/2021. Autores: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao 
Executivo Municipal, a solicitação abaixo: Vem requerer poda da árvore que fica situada 
na Rua Visconde do Rio Branco, em frente ao Studio de tatuagem "Barbas Tattoo". 
Justificativa: A referida árvore está enorme, oferecendo grande risco de queda e 
consequentemente grande perigo a todos que transitam pelo local. Sala das Sessões 
“Messias Lopes” 02 de dezembro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente. 
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7- Requerimento nº 318/2021. Autores: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo.  O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao 
Executivo Municipal, a solicitação abaixo: Vem requerer ao executivo municipal em 
conjunto com o departamento de transportes, a apresentação da habilitação de cada 
condutor de veículos denominados tratores, conforme determina o Código de trânsito 
brasileiro. Justificativa: A população tem reclamado da forma perigosa que veículos 
(tratores), da prefeitura andam pela cidade. No intuito de evitar problemas maiores e na 
tentativa de resguardar o município, os trabalhadores, assim como, a população e 
condutores, vem pedir apresentação do documento solicitado. Sala das Sessões “Messias 
Lopes” 02 de dezembro de 2021. Thárik Gouvêa Varotto-Vereador Proponente.  8- 
Requerimento nº 319/2021. Autores: Thárik Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que 
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao Executivo 
Municipal, a solicitação abaixo: Vem requerer estudo e empenho para solucionar o grave 
problema de escoamento de águas pluviais, na Rua Visconde do Rio Branco, em frente a 
antiga rodoviária. Justificativa: Em dias de fortes chuvas a área fica inundada, 
impossibilitando a passagem de veículos pequenos, ciclistas e pedestres. Além de causar 
vários transtornos aos moradores e comerciantes por causa do aumento do volume de 
água, o excesso de barro também se torna um grande problema após o completo 
escoamento. Sala das Sessões “Messias Lopes” 02 de dezembro de 2021. Thárik Gouvêa 
Varotto - Vereador Proponente. ORDEM DO DIA: 1- Indicação nº 016/2021. Autoria: 
Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador 
Proponente: O Vereador usou a palavra para dizer que essa é uma reivindicação antiga 
e em conversa com o prefeito o mesmo informou que já tem o recurso realizar o 
calçamento, mas com as chuvas o problema do bairro agrava, sendo assim pediu que fosse 
tomada uma medida paliativa até que o recurso do calçamento seja liberado. Palavra com 
o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou o Vereador Daniel Dias pela 
indicação pedindo permissão para assinar. Disse concordar que algo precisa ser feito até 
que seja possível fazer o calçamento, que esteve no bairro e constatou que está difícil de 
trafegar pelo local. O Vereador Daniel Dias permitiu que o Vereador Thárik assinasse o 
requerimento e deixou disponível para os demais vereadores caso queiram assinar. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 2- Indicação nº 017/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias. Colocado em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador proponente: Disse que após ter 
conversado com moradores, foi até o local e constatou a falta de iluminação, o que coloca 
em risco moradores e pessoas que passam pelo local. Palavra com o Vereador Tharik 
Gouvêa Varotto: Pediu permissão para assinar e disse que não sabe se é o mesmo local 
pois quando fez o requerimento não conseguiu o nome da rua, mas se for já havia feito 
dois requerimentos pedindo providências.  Colocado em primeira e única votação. 
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Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  3- Indicação nº 018/2021 Autoria: 
Daniel Geraldo Dias. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade.  4- Indicação nº: 019/2021. Autoria: Daniel Geraldo Dias. Colocada em 
primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Proponente: Disse que essa 
reivindicação já havia sido feita na legislatura passada, que foram colocadas indicações 
no circuito que leva ao Distrito de Furtado de Campos e comentou quanto aos benefícios 
dessas indicações na zona rural. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: Parabenizou o vereador pela indicação e disse que em conversa com a Senhora 
Patrícia extensionista da Emater e o Senhor Ronilson Ferreira, os mesmos disseram que 
após finalizarem o circuito de Furtado de Campos, o mesmo será feito em todas as 
estradas rurais do município. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: 
Parabenizou o Vereador proponente pela indicação e disse que o Coordenador da 
Epidemiologia solicitou que fossem também colocadas placas nas divisas do município, 
ajudando desta forma na questão da vacinação, sugeriu que fosse acrescido esse item na 
indicação e pediu permissão para assinar. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo 
Dias: Usou a palavra para conceder permissão para todos os vereadores que quiserem 
assinar e mais uma vez comentou quanto aos diversos benefícios que essas indicações 
trariam para o município. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: 
Parabenizou o vereador Daniel pela indicação e pediu permissão para assinar a indicação 
de nº 018 que já havia sido discutida e votada. O vereador Daniel comentou mais uma 
vez a indicação nº 18 e concedeu permissão para que o Vereador Francisco assinar.  
Palavra com o Vereador Tharik Varotto: O vereador usou a palavra para comentar a 
indicação de nº 018/2021 e disse que talvez a prefeitura não tenhas veículo ou mão de 
obra suficiente para a realização da coleta de lixo, mas deveria estudar uma forma de 
colocar alguns pontos de coleta no bairro para que as pessoas possam colocar o lixo sem 
prejudicarem umas as outras até que a coleta seja feita. Palavra com o Vereador Daniel 
Dias: Voltando para a discussão da Indicação nº 019/2021 que trata das  placas de 
indicação comentou que hoje vindo de Rio Pomba pela  estrada dos Netos não existe 
nenhuma placa indicativa, que ele conhece a zona rural de Rio Novo, mas tem pessoas 
que não conhecem e Rio Novo faz divisa com vários municípios. Colocado em primeira 
e única votação. Aprovado por unanimidade. 5- Indicação nº: 020/2021. Autoria: Daniel 
Geraldo Dias. Colocada em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador 
Proponente: Disse que esse assunto já foi discutido várias vezes nesta casa,  que o código 
de postura está sendo reformulado, mas no código ainda em vigor  está  bem claro que 
não é permitido animais soltos na ruas e estradas, que estão falando de vidas, não faz 
muito tempo por causa de animal na pista tiveram um acidente e um jovem que veio a 
óbito, essa semana aconteceu com  José Ronaldo (conhecido como Jiboia), ele trabalha 
na Copasa de Goianá e voltando do trabalho bateu em um animal  próximo da Cerâmica, 
teve fratura exposta e se encontra internado, que isso causa revolta, não com a animal 
porque ele não tem culpa, mas com o dono porque ele não está preocupado, irá deixar o 
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animal preso uns dias e depois vai deixa-lo solto novamente, é preciso que haja punição, 
eles vereadores precisam abraçar essa causa, doa a quem doer, não se pode ter um animal 
e deixar solto colocando as pessoas em risco, é revoltante você ver uma pessoa que estava 
trabalhando, hoje estar internada por irresponsabilidade de outra. Palavra com o 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que o vereador Daniel estava correto em 
suas palavras, que não sabe se ele lembra, mas quando ocorreu o acidente com vítima 
fatal, ficaram nesta casa um mês confeccionando um projeto de lei que foi assinada por 
todos os vereadores, que agora a parte que lhes cabe como vereadores é saber o porquê a 
lei não foi colocada em prática. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: 
Disse ao vereador Daniel Dias que sua indicação é oportuna, que  ele citou que o código 
de postura atual  trata do tema, mas depende local para colocar o animal recolhido, que 
na reformulação do código de postura consta que o município pode arcar com os custos 
e dar reponsabilidade a terceiros, sem que recaia para esse terceiro nenhuma penalidade, 
contando que o animal esteja bem tratado, que o proprietário sendo localizado o mesmo 
será notificado e arcará com todas as despesas que a prefeitura teve com o animal além 
da multa com prazo estipulado para que isso ocorra, e não localizando o proprietário 
dentro do prazo estipulado a prefeitura pode colocar o animal em leilão e após pagar todos 
os custos com o animal destinar a sobra para uma instituição de caridade, essa foi a 
alteração feita em relação ao código de postura de vinte anos atrás, o maior problema do 
município era onde deixar o animal que fosse apreendido, com o novo código de postura 
credita que o problema estará solucionado. Palavra com o Vereador Daniel Dias: Disse 
que a elaboração está ótima dentro do código de postura, mas é preciso atentar para saber 
qual órgão irá ser responsável pela captura do animal, e caso não tenha a prefeitura teria 
que capacitar, porque quando ocorre esse tipo de acidente o animal desaparece num passe 
de mágica, que na sua opinião isso deveria ser analisado e colocado em pratica. Palavra 
com o Vereador Allan Martins Dutra Borges A Polícia Militar é um dos órgãos que 
pode dar suporte, que terá um custo, mas a prefeitura pode contratar quem possa laçar o 
animal, por isso foi deixado uma abertura no Código de Postura onde consta que a 
prefeitura pode arcar com esses custos, que os demais vereadores podem fazer emenda 
caso julguem necessário, e é preciso que o Código de Postura seja colocado em pratica. 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ao vereador Allan que 
tudo que foi dito está no projeto de Lei já aprovado nesta casa, só não foi colocado em 
prática, que deveriam se reunir com o executivo e ver com ele como colocá-lo em prática. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Usou a palavra para dizer que tudo 
é muito bonito, a discussão aqui é muito válida e importante, mas se não for colocada em 
prática de nada adiante e já existe a lei aprovada por esta casa, disse que  muita das vezes 
a população é culpada porque se omite, pois ela vê o acidente, sabe de quem é o animal e 
tira o corpo fora para não se comprometer, o proprietário do animal vai negar que seja 
seu e não aparece ninguém para dizer o contrário, sugeriu fazer algumas divulgações 
sobre o assunto nas redes sociais da Câmara e da Prefeitura, que o vereador Daniel 
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comentou que são animais de grande porte, mas os cães também são um problema nas 
cidades e rodovias, é um assunto importante e precisam se reunir e tentar ver uma forma 
de cobrar, e ver uma forma de recolher esse animal para não causar problemas ao 
município, mas acha muito importante essa cobrança junto ao executivo, para cesse ou 
pelo menos diminua esses acidentes que vem ocorrendo. Colocado em primeira e única 
votação.  Aprovado por unanimidade.  6- Requerimento nº 317/2021. Autores: Thárik 
Varotto. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador Proponente: 
Disse que já havia conversado com o funcionário Ronan Jannuzzi, pois o mesmo estava 
fazendo a remoção de uma árvore na mesma rua, que não estava pedido remoção, pedia 
somente a poda árvore mencionada no requerimento por estar com a copa muito grande, 
“mas não sabe se tem muita burocracia, se a pessoa não tem competência ou é má vontade 
mesmo, se está vendo que precisa ser feito,  já deveria ter feito, assim  não precisaria  estar 
cobrando”, mas estava cobrando para que não aconteça com esta árvore o que a aconteceu 
com outras, disse ainda que diversas arvores da referida rua tiveram que ser cortada e para 
que não aconteça com mais uma árvore é faz essa solicitação.  Palavra com o Vereador 
Allan Martins Dutra Borges: Fez uso da palavra para ler parágrafos que tratam desse 
assunto na reformulação do código de postura, em seguida parabenizou o vereador pelo 
requerimento. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 7- 
Requerimento nº 318/2021. Autores: Thárik Varotto. Palavra com o vereador 
Proponente:  Disse ter sido procurado por munícipes que disseram que tem motoristas 
pilotando trator e andando acima da velocidade que o veículo propõe por questão de 
segurança, bem como motorista nos tratores que a habilitação não condiz com a 
legalidade, que o pedido serve também para que o setor de transporte se atentar para o 
assunto na tentativa de resguardar o município.  Palavra com o Vereador Daniel 
Geraldo Dias: Parabenizou o vereador proponente, disse que em conversa com o 
mobilizador de curso do Senar o mesmo informou que em breve haverá curdo de trator, 
e sugeriu que a prefeitura fizesse um remanejamento para que esses motoristas possam 
fazer o curso. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que seria muito 
bom para os motoristas se a prefeitura acatasse a sugestão. Sugeriu que fosse realizada 
campanha para que seja colocada nos tratores, charretes e carroças faixas refletivas, assim 
como os animais soltos na pista a falta dessas faixas refletivas podem causa acidentes, 
portanto a câmara poderia fazer uma campanha em conjunto com a polícia militar e se 
possível a prefeitura disponibilizar faixa refletivas, e caso não haja recurso para a doação 
que cobre a colocação dessas faixas. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: O 
vereador disse que há dois anos atrás fez uma campanha de conscientização sobre o tema, 
que conseguiu algumas faixas que foram distribuídas e colocadas nas charretes e carroças, 
mas a demanda foi maior, que foram colocadas 90 (noventa) pares de faixa,  mas muitas 
ainda estão  sem a faixa, que teve pessoas que pegaram a faixa mas não colocaram,  
mesmo ganhando a faixa e tendo as explicações não tem consciência do perigo,  perigo 
tanto para o condutor de veículo quanto para quem está conduzindo a charrete ou carroça, 
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é preciso conscientizar as pessoas do perigo, disse que irá tentar conseguir mais doação 
de faixas. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que é duro 
ouvir quanto a falta de consciência de condutores de charretes e carroças,  que esse 
também é um tema que está no código de postura, que sendo aprovado não será permitido  
trafegar nos limites do município sem faixa refletiva, disse ainda que for possível o 
município disponibilizar e fazer doação dessas faixas será de grande ajuda, que após a 
aprovação do código de postura e o mesmo entrar em vigor o município precisa agir com 
dureza. Comentou quanto aos pedidos para fechamento da praça em certos horários, mas 
está havendo reclamação quando ao fechamento em frente à Igreja Matriz, é preciso que 
o executivo se reúna com o Pároco para tentarem uma solução, existem as faixas de 
pedestres mas o povo de Rio Novo não tem costume de respeitar, é preciso colocar em 
pratica a lei, porque só quando houver punição e doer no bolso é que irão se atentar e 
entender que no município existe lei, se não for dessa forma ficará como já foi dito “coisa 
para inglês ver” e o trabalho e a luta deles serão  em vão. Colocado em primeira e única 
votação. Aprovado por unanimidade. 8- Requerimento nº 319/2021. Autores: Thárik 
Varotto. Colocado em primeira e única discussão Palavra como Vereador proponente: 
Disse que todos tem conhecimento do que acontece no local, está fazendo a cobrança para 
que a prefeitura estude uma forma de solucionar o problema, dentro do prazo e do 
orçamento, que o problema afeta moradores, comerciantes e todos que trafegam pela 
referida  rua, esse problema ocorre a bastante tempo, que a inundação não ocorre em todas 
as chuvas, que não sabe o motivo do problema, mas o município precisa averiguar, e se 
possível tanto na parte financeira quanto na de engenharia tentar solucionar ou pelo menos 
minimizar o problema. Palavra com o Vereador Jordao de Amorim Ferreira: Disse 
ao vereador Thárik que o problema na Rua Visconde do Branco já está no cronograma 
para Prefeitura para ser solucionado, que só não pode informar a data, mas já foi feito o 
estudo e será implantado um novo manilhamento. Palavra com o Vereador Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda: Disse que o manilhamento vai começar pela Av. Governador 
Valadares e descer pela Rua São José, que o projeto já está encaminhado e parte do 
recurso já está em conta. Palavra com o Vereador Thárik Varotto: Disse que já 
conversou a respeito com o prefeito, mas não havia se atentado para as águas da Av. 
Governador Valadares que vai para Visconde do Rio Branco, desta forma acredita que o 
problema será solucionado. Palavra com o Vereador Eduardo Miranda: disse que será 
feito a captação de água da Rua Cônego Luiz que também será ligada na Rua São José. 
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. Antes de conceder a 
palavra livre o presidente em exercício informou que no dia 09 do corrente mês 
acontecerá o maior evento deste ano, que é o Encontro Regional de Negócios, será o 
encontro de vários empresários e acontecera no dia 09 às 13hs no Green Hill Hotel, onde 
será debatido o desenvolvimento da Zona da Mata, da ZPE de Rio Novo e o 
desenvolvimento do entorno do aeroporto, o vereador que quiser mais informações pode 
procurar a secretária da Câmara. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
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Miranda: O vereador disse que já realizou sua inscrição, e se mais algum vereador quiser 
participar podem entrar em contado na segunda-feira. PALAVRA LIVRE: Palavra 
como Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:  Disse que foi comentado na 
reunião passada a questão do empresário Carlos, proprietário da Empresa Klaus, devido 
a notícia do  fechamento da empresa na cidade na última segunda-feira ele, o vereador 
Allan Borges e o Prefeito estiveram na fábrica conforme combinado anteriormente, o 
empresário demorou a atendê-los e como o prefeito tinha o outro compromisso  não pode 
esperar, conversaram por um longo tempo e ele  relatou que irá levar a empresa para o 
município de Tocantins, disse que está desmotivado por questão de pessoal, falou do 
número de atestados, comentou que  pediu aos funcionários que trabalhassem no último 
sábado, e no dia de 28 (vinte e oito)  funcionário  somente 3 (três) foram trabalhar, relatou 
ainda outros problemas que tem ocorrido. Palavra com o Vereador Allan Martins 
Dutra Borges. Disse que as palavra do Vereador Eduardo Corroboram com as dele, como 
disse na reunião passada ficou surpreso com a notícia do fechamento da fábrica, que 
convidou todos os vereadores para estarem na reunião pois seria importante, que lamenta 
a situação,  o município está disposto e fez de tudo para manter o empresário na cidade, 
mas ele está irredutível e disse que já assinou contrato com o município de Tocantins, 
mas como já foi dito pelo vereador Eduardo, o empresário está desmotivado, inclusive já 
está em alerta com a outra fábrica, relatou outros tipos de problemas sérios que está tendo.  
Em seguida sugeriu que fosse realizado um evento na cidade em parceria com a Câmara, 
Prefeitura, Empresários e seus funcionários para expor a realidade do que está 
acontecendo no município.  Disse que iria propor um título de cidadão honorário para o 
Empresário Senhor Isaias, pois ele gera muito emprego para o município, que se propôs 
a abrir mão do galpão para que a Klaus permanecesse no município, mas ele indo para o 
galpão ele irá dobrar a produção da sua empresa e gerar mais empregos. Que é preciso 
dar um choque de realidade na população, para depois não dizerem os vereadores e o 
executivo não estão fazendo nada, que  não podem pegar a mão das pessoas e fazerem 
elas trabalharem,  mas que a população fique ciente que caso a fábrica encerre suas 
atividades, tanto e executivo quanto o legislativo e o próprio empresário fizeram de tudo 
para manter a empresa  no município, não generalizando infelizmente uma parte da mão 
de obra não se adequa e nem não leva a sério, e quem paga por isso é o município. Palavra 
com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O Vereador pediu para usar a 
palavra como Presidente da Associação que represente que é a Escola de Samba 
Mocidade Dependente de Rio Novo e disse que foi realizada reunião com representantes 
da duas Escolas de Samba, blocos carnavalescos e o executivo onde ficou definido por 
unanimidade que não haverá carnaval no município por entenderem que não é seguro para 
a população,  disse ainda que Orçamento será votado este mês e  o Prefeito pediu que 
fizesse um emenda aumentando os valores destinados as Escolas de Samba e Blocos 
Carnavalescos,  uma vez que eles há muito tempo não recebem nenhum recurso, explicou 
quanto as alterações que foram necessárias fazer e assim que estiver finalizada será 
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repassado para os membros da comissão de Finanças e Orçamento analisarem. Palavra 
com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:  Usou a palavra para dizer que 
encaminhará um oficio ao executivo pois há cinco anos está nesta casa e todos os anos 
fazem alteração no orçamento, mas ano seguinte ele volta da mesma forma de 20 anos 
atras, citou com o exemplo o CORDEC que já encerrou suas atividades a muitos anos, é 
necessário que seja atualizado para que tenham um base nas alterações que são feitas, e 
disse que aqueles vereadores que quiserem podem assinar com ele o ofício. Palavra com 
o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Convidou os demais vereadores para 
um evento que acontecerá em Furtado de Campos neste domingo dia 05 a partir das 9hs 
com diversas atrações, terá ônibus saindo da pracinha do ginásio as 10hs e também as 
13hs. Disse que foi dado início as obras da nova sede Câmara e aqueles que quiserem 
podem visitar o local. Sugeriu que a Comissão de Reformulação do Código de Postura 
deveria se reunir e dar uma última revisada no código de postura para que o mesmo possa 
ser disponibilizado para os demais vereadores. Palavra com o Vereador Allan Martins 
Dutra Borges: Disse que é contra o cancelamento do carnaval, mas respeita a decisão, 
quanto ao código de postura, em seguida sugeriu que ao invés de se reunirem já poderiam 
imprimir o código dar uma revisada se estiver tudo certo repassarem para os demais 
vereadores analisarem e caso juguem necessário proponham emendas para que possa ser 
votado no dia 17(dezessete) mas caso queiram podem se reunir. Palavra com o Vereador 
Thárik Gouvêa Varotto: Disse que acha melhor se reunirem para caso haja algum ponto 
a ser discutido já resolvam prontamente pois já está aproximando o dia da votação, se 
quiserem marcar a reunião está a disponível na parte da tarde, disse ainda que assim como 
o vereador Allan é favorável que tenha carnaval, mas ao mesmo tempo não é, argumentou 
que se houver carnaval em uma cidade vizinha, as pessoas irão para essas cidades e o 
comercio aqui da cidade irá se prejudicar mais ainda, e se tiverem que trazer vírus irão 
trazer da mesma forma, acha que o cancelamento do carnaval deve ser de uma forma 
geral. Quanto ao evento no Distrito de Furtado de Campos, o Senhor Ronilson lhe pediu 
ajuda em combustível para a divulgação do evento, mas eles como vereadores estão 
sempre ajudando na medida do que podem, desta forma pediu a colaboração dos demais 
na quantia que for possível para pagarem o carro de som e agradeceu antecipadamente 
em nome dos organizadores do evento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata. 
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