ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1601/2022
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de fevereiro de 2022.

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2022, às 19:00h (dezenove horas), no
“Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Allan Martins Dutra
Borges, Daniel Geraldo Dias, Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira,
Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Tharik
Gouvêa Varotto. O Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal.
Em seguida colocou em discussão e votação as Atas de nº 1594/2021, 1595/2021,
1596/2021, 1597/2021, 1598/2021, 1599/2021 e 1600/2022 que foram aprovadas por
unanimidade. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 033/2021 de autoria do Executivo “Autoriza a
construção de rede de águas pluviais e esgoto sanitário e dá outras providências”. 2Projeto de Lei 001/2022 de autoria do Executivo “Altera a redação do inciso III do
parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal nº 1.221/2017 e dá outras providências”.
3- Parecer Jurídico ao Projeto de Lei 001/2022 de autoria do Legislativo: Parecer
Jurídico 001/2022 Referência: Projeto de Lei 01/202 Autoria: Executivo Municipal
Ementa: “Altera redação do inciso III do art. 8º da lei 1.221/2017 de 02 de maio de
2017 e dá outras providencies." I – RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica
desta Casa de Leis para solicitação de confecção Projeto de Lei visando acrescentar
dispositivo em lei já aprovada por esta Câmara. É o sucinto relatório. Passo a análise
jurídica. I – ANÁLISE JURÍDICA. 2.1- Da Competência, iniciativa e legalidade. Como
sabemos, ao Município compete prover tudo aquilo que for de seu interesse local, criando
normas que visem sempre o bem estar de sua população, conforme dispositivo da Lei
Orgânica Municipal (LOM) que trata da competência, vejamos: "Art. 10 – Ao Município
compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem estar de
sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: I –
legislar sobre assuntos de interesse local;” Art. 11 – É da competência administrativa
comum do Município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o
exercício das seguintes medidas: IX - Promover programas de construção de moradias e
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; X – combater as causas da
pobreza, a vadiagem e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos; O projeto de lei nº 01/2022, tem por objetivo estabelecer o
conceito de famílias carentes que serão beneficiados pelos benefícios concedidos por
meio da lei 1.221/2017. Conforme já exposto no Parecer nº 011/2017, a não existia óbice
legal para que projeto fosse analisado e votado pelo Plenário da Câmara e
consequentemente, suas alterações também são de competência do Município, devendo
Câmara Municipal apreciar a matéria, considerando que ser de interesse municipal. Feitas
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estas considerações sobre a competência, iniciativa e legalidade a Assessoria Jurídica
OPINA s.m.j., pela regularidade formal do projeto, pois se encontra juridicamente apto
para tramitação nesta Casa de Leis. 2.2-Do Quórum e Procedimento. Para aprovação do
Projeto de Lei será necessário o voto favorável da MAIORIA ABSOLUTA, ou seja, 6
(seis) votos dos membros da Câmara, considerando que a matéria é de competência
municipal e conforme previsão do art. 34, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal. É
importante ressaltar que o Presidente da Mesa Diretora também votará em projetos de lei
com quorum por maioria absoluta, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno. I –
CONCLUSÃO Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade,
juridicidade a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j. pela viabilidade técnica do Projeto de
Lei. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá
aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação,
respeitando-se para tanto, as formalidades legais e regimentais. Rio Novo, 14 de janeiro
de 2022 Daniele Sobral de Mello OAB/MG 172.862 Assessora Jurídica. 4- Parecer da
Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 001/2022
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL Parecer ao projeto
de Lei nº 001/2022 O Vereador que este subscreve, analisando o Projeto de Lei nº
001/2022, de autoria do Executivo Municipal, que: “Altera redação do inciso III do art.
8º da lei 1.221/2017 de 02 de maio de 2017 e dá outras providencias” tem a relatar o
que se segue: Foi exarado o competente Parecer Jurídico por parte da Procuradoria
Jurídica da Casa fazendo diversas observações pertinentes, opinando pela aprovação. Em
análise ao Parecer Jurídico Emitido pelo Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa
(Parecer Jurídico 001/2022), tenho que a propositura está apta quanto à
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opino em
conformidade com o parecer jurídico apresentado, ou seja, pela aptidão da presente
propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Rio Novo, 21
de janeiro de 2022 Presidente: Allan Dutra Borges Vice Presidente: Francisco de Assis
da Cruz Membro: Tharik Gouvea Varotto. 5- Parecer da Comissão de Educação Saúde
e Assistência ao Projeto de Lei 001/2022: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO SAÚDE E
ASSISTÊNCIA. Parecer ao projeto de Lei nº 001/2022. Os Vereadores membros da
comissão supracitada, que abaixo subscreve, analisando o Projeto de Lei nº 001/2022, de
autoria do Executivo Municipal, que: ““Altera redação do inciso III do art. 8º da lei
1.221/2017 de 02 de maio de 2017 e dá outras providencias” tem a relatar o que se
segue: Foi exarado o competente Parecer Jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da
Casa fazendo diversas observações pertinentes, opinando pela aprovação. Ante o
exposto, a comissão de educação saúde e assistência vota favorável ao referido Projeto
de Lei. Rio Novo, 07 de fevereiro de 2022. Presidente: Allan Martins Dutra Borges. Vice
Presidente: Daniel Geraldo Dias e Membro: Francisco de Assis da Cruz. 6- Projeto de
Lei 002/2022 de autoria do Executivo “Autoriza Cessão ou permuta de servidores
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públicos a órgãos da administração direta e indireta e dá outras providências” 7- Projeto
de Lei 003/2022 de autoria do Executivo “Autoriza o poder executivo a contribuir
mensalmente com a entidade de representação dos municípios do Estado de Minas Gerais
Associação Mineira de Municípios-AMM”. 8- Requerimento 001/2022 Autor: Jordão
de Amorim Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação
regimental, seja enviada, ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo: - Solicita que o
Executivo Municipal, que seja realizada drenagem no Rio Novo. Justificativa: “O
pedido se justifica, uma vez que, com a intensidade das chuvas que assola o Estado de
Minas Gerais no mês de janeiro de 2022, em especial a cidade de Rio Novo-MG, vem
ocorrendo as cheias dos rios. Pois bem, o rio que corta a cidade, denominado “Rio Novo”,
apresenta todos os anos vários pontos de alagamento, o que vem ocasionar tragédias, e
prejuízos enormes para a população da cidade. Estabelece a Lei Orgânica Municipal: Art.
11 – É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado,
observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: II – cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
(grifei) as enchentes possuem impactos ambientais, mas também socioeconômicos e até
perdas humanas. Os alagamentos e inundações afetam a mobilidade nas cidades e a
infraestrutura urbana e potencializam a ocorrência de doenças de veiculação hídrica e a
proliferação de vetores. As enxurradas podem danificar ou destruir habitações pelo
carreamento de sedimentos e pedras. Destaca-se que as regiões onde a urbanização não
foi planejada são mais suscetíveis aos fenômenos citados, em decorrência de estruturas e
serviços precários. As enchentes também geram impactos ambientais como a
contaminação das fontes para abastecimento urbano, deteriorando sua qualidade. Em
alguns casos, há redução dos mananciais de água disponíveis para abastecimento,
contribuindo para a ocorrência de crises hídricas. Além disso, podem causar o
assoreamento dos rios e lagos – deposição de sedimentos em leitos de rios ou fundo de
lagos, o que incrementa a ocorrência de inundações urbanas. Ante o exposto, requer que
seja realizada a drenagem do “Rio Novo”, para que as águas do rio durante o período de
enchentes, encontrem mais facilidade de escoamento, evitando assim que sua cheia cause
tais tragédias. Rio Novo/MG, 14 de janeiro de 2022. Vereador Proponente: Jordão de
Amorim Ferreira. 9- Requerimento nº 002/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao
Executivo Municipal, a solicitação abaixo: - Requer que seja feito o fechamento da praça
com a colocação de telas durante os dias de carnaval. Justificativa: Devido ao aumento
de números de casos de covid-19 no município, tal solicitação se faz necessária para que
não ocorra aglomerações evitando assim a propagação do vírus. Sala das Sessões
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“Messias Lopes” 17 de janeiro 2022. Francisco de Assis da Cruz- Vereador Proponente.
10- Requerimento nº 003/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz. Ao Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O Vereador que
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, a Secretaria de
Saúde, a solicitação abaixo: - Requer que seja realizada a sanitização das ruas do
município. Justificativa: Com o aumento de casos de Covid no município é importante
a sanitização das ruas visando proteger a saúde da população. Sala das Sessões “Messias
Lopes” 18 de janeiro 2022. Francisco de Assis da Cruz-Vereador Proponente. 11Requerimento nº 004/2021 Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Ao Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O Vereador que
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo
Municipal a solicitação abaixo: - Solicita que o Executivo Municipal avalie a viabilidade
para implantação de transporte diurno para atendimento a estudantes matriculados em
cursos técnicos, profissionalizante e ensino superior na cidade de Juiz de Fora.
Justificativa Essa solicitação vem para atender pedidos de estudantes Rionovenses que
estão matriculados em cursos na cidade de Juiz de Fora e que por motivos de custos não
tem como residir na cidade. Considerando que já é ofertado para os alunos matriculados
em cursos noturno, nada mais justo que seja encaminhado ao executivo municipal essa
demanda tão importante Sala das Sessões “Messias Lopes” 01 de fevereiro 2022.
Guilherme de Souza Nogueira-Vereador Proponente. 12- Requerimento nº 005/2021
Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr.
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após
tramitação regimental, seja enviada, a Secretaria de Saúde, a solicitação abaixo: - Solicita
reparo e manutenção no meio-fio da rua Celio Ribeiro Guimarães- Bairro Novo
Horizonte. Justificativa Tal solicitação se faz necessária devido a água da chuva estar
invadindo residências causando transtorno para os moradores. Sala das Sessões “Messias
Lopes” 02 de fevereiro 2022. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 13Requerimento nº 006/2022 Autor: Thárik Gouvêa Varotto. Ao Exmo. Sr. Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda 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 convite ao engenheiro Marnio Camacho para
comparecer a esta Casa Legislativa, se possível, para atualizar os assuntos referentes a
Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Justificativa: Tenho acompanhado
regularmente desde o primeiro semestre do ano passado, toda a dedicação, empenho e
luta do Dr. Marnio Camacho para tentar a implantação da ZPE. Entendendo a
grandiosidade e amplitude do projeto nacional e internacional, que irá beneficiar
economicamente toda Zona da Mata Mineira, sobretudo as cidades circunvizinhas de
pequeno porte, através da geração de empregos, com consequente aumento do IDH e,
para tanto, irá explorar a excelente localização geográfica e a qualidade de infraestrutura
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logística e estratégica da região, através da criação de um distrito industrial nas
proximidades do Aeroporto Regional Itamar Franco. Sendo assim, acho pertinente
convidá-lo para externar diante desta Casa, quais têm sido os obstáculos encontrados para
avançar nas tratativas e tentarmos ajudar através da Câmara no que for possível, a
viabilizar a implantação do distrito industrial em nosso município (ZPE).
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02 de fevereiro de 2022. Thárik Gouvêa VarottoVereador Proponente. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 033/2021 de autoria do
Executivo “Autoriza a construção de rede de águas pluviais e esgoto sanitário e dá outras
providências”. Encaminhado para as comissões emitirem parecer. 2- Projeto de Lei
001/2022 da autoria do Executivo “Altera a redação do inciso III do parágrafo único do
artigo 8º da Lei Municipal nº 1.221/2017 e dá outras providências”. Colocado em primeira
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 3- Projeto de Lei 002/2022 de autoria
do Executivo “Autoriza Cessão ou permuta de servidores públicos a órgãos da
administração direta e indireta e dá outras providências”. Encaminhado para as comissões
emitirem parecer. 4- Projeto de Lei 003/2022 de autoria do Executivo “Autoriza o
poder executivo a contribuir mensalmente com a entidade de representação dos
municípios do Estado de Minas Gerais Associação Mineira de Municípios-AMM”.
Encaminhado para as comissões emitirem parecer. 5- Requerimento 001/2022 Autor:
Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado
por unanimidade. 6-Requerimento nº 002/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz.
Colocado em primeira discussão. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz:
O Vereador disse estar preocupado com o aumento de números de casos de Covid-19 e
que o pedido de fechamento da praça tem como intuito a prevenção evitando
aglomerações. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: O vereador usou
a palavra para dizer que a intenção do vereador Francisco são as melhores possível, mas
discordava quanto ao fechamento da praça, que é de conhecimento de todos que ele era a
favor de ter carnaval, mas a situação atual se tornou preocupante, mas que ser for para
tomar alguma medida radical é preciso também os bares, pois se fechar somente a praça
haverá mais aglomeração nos bares com a redução de espaço com o fechamento da praça,
disse respeitar a opinião do vereador proponentes mas votaria contra o requerimento.
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Disse concordar com o Vereador
Allan quanto a cada um ter sua opinião, mas se a dele não é salvar vida concordava com
o não dele ao requerimento. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges:
Pediu respeito ao Vereador Francisco quanto a insinuar sobre salvar vidas, e que ele
deveria então fazer um requerimento pedindo o fechamento de tudo na cidade que é que
caberia mais a situação, que não adianta fazer média, que é uma hipocrisia, perguntou
quando foi que o povo teve escolha antes da vacina de não andar em ônibus e trens
lotados, o que precisa é as pessoas terem consciência. Palavra com o Vereador Thárik
Gouvêa Varotto: Disse que o Vereador Allan Borges foi feliz em sua colocação, que
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fechar a praça não tem nenhuma eficácia pois todos sabem como funciona as coisas na
cidade com festas em sítios e chácaras nos finais de semana, que também é contra o
requerimento e espera que o vereador Francisco entenda sua posição pois caso feche a
praça e libere alvará de funcionamento para os bares o espaço ficará menor fazendo com
que as pessoas fiquem mais próximas. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de
Oliveira: Disse que é preocupante a situação pois o número de pacientes com covid
voltou a crescer, que o Vereador Francisco ao fazer o requerimento teve boa intenção,
mas concordava com a fala dos vereadores Allan Borges e Thárik Varotto pois a praça
fechada irá aglomerar mais pessoas no entorno, a não ser que feche tudo como sugeriu o
Vereador Allan Borges. Disse ser contra o requerimento. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado com três votos contra, sendo esses votos dos vereadores
Allan Martins Dutra Borges, Ivalto Rinco de Oliveira e Thárik Gouvêa Varotto. 7Requerimento nº 003/2021 Autor: Francisco de Assis da Cruz. Colocado em primeira e
única discussão. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Comentou a
importância do requerimento, parabenizou o vereador e disse que o mesmo tem seu apoio.
Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. 8- Requerimento
nº 004/2021 Autor: Guilherme de Souza Nogueira. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 9- Requerimento nº 005/2021 Autor:
Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o
Vereador Pedro Gonçalves Caetano: Comentou que a falta o meio fio está causando
transtorno aos moradores. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por
unanimidade. 10- Requerimento nº 006/2022 Autor: Thárik Gouvêa Varotto. Colocado
em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Parabenizou o Vereador e pediu permissão para assinar o requerimento, disse que o
Senhor Márnio está lutando por esse projeto desde 2017 e já esteve nesta casa explanando
sobre a ZPE que beneficiaria Rio Novo e cidades vizinhas, disse ainda ser um apoiador
do projeto. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Concedeu permissão
para que o vereador Jordão Amorim assine o requerimento e disponibilizou para os
demais vereadores caso queiram assinar. Disse esperar que o convite seja encaminhado
ao Senhor Márnio e que ele possa comparecer. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. 11- Leitura de Correspondências recebidas: 1) Ofício
113/2022-DPO Que a COPASA encaminha comunicando a troca de Gerente da
COPASA MG em Ubá, o cargo foi assumido pelo Engenheiro Marlos Wanderley Gomes
Portugal. 2) Ofício nº PM/2022/010 da Prefeitura Municipal de Rio Novo que encaminha
o Plano de Sustentabilidade referente ao Contrato de Repasse nº 911103/2021 no valor
global de R$ 242.743,88 (duzentos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e três reais
e oitenta e oito centavos) tendo como objetivo a pavimentação asfáltica de vias públicas
no município. 3) Ofício nº PM/2022/008 do Gabinete do Prefeito de Rio Novo que
responde os ofícios de nº 109/2021, 110/2021, 112/2021, 113/2021, 117/2021 da Câmara
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Municipal de Rio Novo e ofícios nº 06/2021, 07/2021 e 08/2021 do Vereador Thárik
Gouvêa Varotto. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Solicitou que fosse
encaminhado ao executivo em nome de todos os vereadores, um pedido para que a
retirada do barro e se possível lavar as ruas do município devido às fortes chuvas. Palavra
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Usou a palavra para dizer que iria usar
a palavra livre para falar sobre o assunto, comentou que vindo para a reunião foi parado
por moradores que questionaram devido ao grande volume de água pluviais, ao que
parece após a obra de captação de água que foi realiza na Praça Prefeito Ronaldo Dutra
Borges aumentou o fluxo de água pluvial na Vila Camargo, disse que explicou ao
moradores que nos últimos anos foram feitas algumas intervenções de problemas
históricos, que irá formalizar o pedido para que o executivo informe se tem uma previsão
para resolver o problema pois sabe que a intensão existe, e desta forma poderem dar um
retorno aos moradores. Em seguida o Presidente colocado o requerimento verbal em
nome de todos os vereadores em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto:
O Vereador usou a palavra para solicitar que a secretaria desta casa encaminhe para os
vereadores um roteiro das reuniões com projetos, requerimentos e atas, tanto para as
sessões ordinária como para as extraordinárias. Palavra com o Presidente Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ao vereador Thárik que ele pode marcar um
dia na próxima semana para conversarem com a secretária. Palavra com o Vereador
Thárik Gouvêa Varotto: Disse que talvez para o presidente seja encaminhado a pauta
da reunião, mas que para os vereadores não é encaminhado. Palavra com o Presidente
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Os Projetos que foram encaminhados
hoje para as comissões entram em caráter de urgência, por esse motivo não foi
encaminhado para os vereadores, mas foram disponibilizados nas mesas. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Solicitou que seja encaminhado aos familiares
das pessoas que faleceram moção e pesar em nome de toda câmara, por achar que é um
conforto para família. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse
que iniciou um movimento há uns 50 dias quando foi noticiado que a cervejaria Heineken
irá se instalar em Minas Gerais, que conseguiu o contato de um membro da cervejaria,
entrou em contato e mesmo lhe enviou um link e ele cadastrou os dados do município e
convenceu o prefeito a abraçar essa causa, que a imprensa deu destaque a vinda da
cervejaria para Minas Gerais. Criou um manifesto e conseguiu colher assinatura de 38
prefeitos da região, em seguida leu o manifesto e comentou quanto ao problema das
estradas e atrapalha o escoamento do aeroporto que é o ponto de partida para as melhorias
da região, disse ainda que a decisão de onde a cervejaria será instalada segundo
informações acontecerá esse mês, disse ainda que o executivo municipal está marcando
uma reunião com o Secretário de Desenvolvimento do Estado. O presidente parabenizou
o Vereador pelo empenho. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira:
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Parabenizou o Vereador Allan pela atuação, que é preciso acreditar e ter esperança para
trazer esse benefício para Rio Novo, e que pode contar com ele. Como presidente da
Comissão de Obras e Serviços Públicos convocou os vereadores Jordão Amorim e Thárik
Varotto para se reunirem na próxima quarta-feira às 17hs, disse que nas comissões em
que é presidente, todos os projetos que o presidente encaminhar será marcado uma
reunião mas se até o momento da reunião os membros da comissão se manifestarem que
estão de acordo podem entrar em contato com ele que como presidente ele mesmo emitirá
o parecer, e caso necessite discutir o projeto ou propor uma emenda a reunião fica
mantida. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Concordou com sugestão
do Vereador Guilherme Nogueira, e pediu a presidente que peça a secretária que envie os
projetos pelo WhatsApp. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda: Disse que já está sendo analisado a possibilidade de comprar um aparelho
de celular somente para comunicação da secretaria com os vereadores através de
mensagens para agilizar os trabalhos da casa. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa
Varotto: Disse que será muito bom que a câmara tenha um aparelho exclusivo para essa
função, evitando assim que as funcionárias precisem utilizar os aparelhos delas para
encaminhar mensagens. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse
que no ultimo ano teve essa ideia, mas quando falou com o presidente já tinha acabado o
expediente da casa, sugeriu que fosse criado um grupo para encaminhar assuntos da
câmara. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse mais uma vez que está sendo visto a possibilidade de comprar do aparelho de celular
e a criação de um grupo para agilizar os trabalhos da casa, assim que tiver uma posição
irá informar a todos. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Solicitou
que fosse encaminhado a todos os prefeitos que assinaram o manifesto um agradecimento
pelo apoio em prol do município e região, disse que alguns presidentes de câmaras
pediram para assinar e ele permitiu. Palavra com o Presidente Eduardo Luiz Xavier
de Miranda: Disse que será feito o oficio e encaminhado aos prefeitos e irá solicitar que
o executivo também o faça pois esse é um trabalho em conjunto. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.
_____________________________
Allan Martins Dutra Borges
____________________________
Daniel Geraldo Dias

4599

____________________________
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
____________________________
Tharik Gouvêa Varotto
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