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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1551/2021

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 09 abril de 2021.

Aos 09 (trinta dias) dias do mês de abril de 2021, às 19:30h (dezenove horas e trinta 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores: 
Daniel Geraldo Dias, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, 
Tharik Gouvêa Varotto e Pedro Gonçalves Caetano.  O Presidente declarou aberta a 
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir o Presidente solicitou que se 
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1-Projeto de Lei nº 003/2021 
do Executivo “Autoriza doação de imóveis para o Estado de Minas Gerais para uso 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”. 
ORDEM DO DIA: 1-Projeto de Lei nº 003/2021 do Executivo “Autoriza doação 
de imóveis para o Estado de Minas Gerais para uso do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências”. Colocado em segunda discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Informou que de acordo com 
os protocolos da Onda Roxa do Minas Consciente, acabou-se com o toque de 
recolher entre as 20:00hs até 5:00hs sendo assim a partir da próxima semana o 
horário das sessões votarão ao horário normal. Foi feito o sorteio do vereador que 
será entrevistado esse mês, o sorteado foi o vereador Jordão de Amorim Ferreira. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Comentou quanto a importância 
do Projeto de Lei 003/2021, disse acreditar que o projeto da obra deve ser voltado 
para atender as necessidades da população, um local funcional. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que é esperado um 
projeto de grande porte a construção de um Tribunal, e que nesse momento tão 
difícil, aqueça a economia interna com geração de empregos e alavanque o 
desenvolvimento da região, disse ainda quanto a importância de nessa legislatura 
estarem votando um projeto dessa magnitude.  Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto:  Disse que o projeto garante que a comarca seja mantida no 
município. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
Disse que esse já é o terceiro projeto votado pois foi necessário algum 
desmembramento e também necessário indenizar um dos proprietários, e caso isso 
não fosse feito correríamos o risco de perder a comarca para o município de Goianá, 
desta forma manteremos a soberania. Palavra com o Vereador Thárik Varotto: 
Disse que no dia da reunião das comissões permanentes conversou com os vereadores 
para que cada vereador busque conversar com seu deputado para estarem 
conversando com eles e pedindo que lutem para que o prédio onde hoje funciona a 
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Forum possa voltar para o município, disse ainda que o município tem o bônus que é 
uma comarca funcional, geração de empregos e um melhor atendimento aos 
munícipes, mas temos o ônus de estar demolindo a chaminé, asfaltar os locais ao 
redor e custos com documentação. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Se manifestou quanto as reuniões das comissões, disse que nesta 
semana chegaram próximo do que é considerado ideal para o tramite do legislativo, 
que é preciso ter a discussão interna das comissões para quando chegar no plenário a 
propositura pronta para ser votada, e parabenizou todos que participaram. Palavra 
com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Sugeriu que a reunião fosse 
marcada para quarta-feira às 17:00hs e que participasse delas não semente os 
membros das comissões, mas também o vereador que quiser. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Solicitou aos presidentes de 
comissões que só citem no parecer as duas comissões pertinentes ao projeto, 
deixando claro que qualquer vereador pode solicitar prazo e emitir seu parecer 
mesmo não fazendo parte da comissão conforme costa no Regimento Interno. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a 
presente Ata.

___________________________ ___________________________
Daniel Geraldo Dias Dulcimar Patra Marques

___________________________ ____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda Francisco de Assis da Cruz

____________________________ ____________________________
Guilherme de Souza Nogueira Ivalto Rinco de Oliveria

_____________________________ ____________________________ 
Jordão de Amorim Ferreira Pedro Gonçalves Caetano

_____________________________
Thárik Gouvêa Varotto
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