ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1555/2021
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 30 abril de 2021.

Aos 30 (trinta dias) dias do mês de abril de 2021, às 20:05h (vinte horas e cinco
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: Projeto de Lei 011/2021 do
Executivo: “Autoriza transferência de imóveis e dá outras providências” ORDEM DO
DIA: Projeto de Lei 011/2021 do Executivo: “Autoriza transferência de imóveis e dá
outras providências” Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Como presidente da comissão de Legislação Justiça e Redação Final
solicitou prazo para estar analisando o projeto 002/2021 do Legislativo, disse que na
próxima semana já está com compromisso para todos os dias e precisa se reunir com
os demais membros da comissão para assim poderem emitir o parecer. Palavra com o
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que em atendimento ao
pedido de prazo do Presidente da comissão de Legislação Justiça e Redação Final, o
projeto de lei 002/2021 do legislativo não entrará em pauta na sessão do dia
07/05/2021. Palavra com o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Fez uso da
palavra para deixar registrado que hoje aconteceu reunião do Conselho Municipal do
Patrimônio onde foi eleito presidente o Sr. Hamilton Ultimo Nogueira e que estão
empenhados na conservação do patrimônio do município e disse que as demandas serão
trazidas ao conhecimento desta casa. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme
de Souza Nogueira: Disse ao vereador Eduardo Miranda que sua manifestação seria
registrada, deixou suas saudações ao Sr. Hamilton Nogueira, comentou que ele ficou
muito feliz, e é bom ver que na idade dele ainda esteja participativo e sempre presente
nos conselhos municipais, que viu que bastantes pessoas estavam na reunião, esteve
com o Padre Wellington que estava presente na reunião, desejou que o conselho tenha
muito produtividade e felicidade no desenvolvimento das ações, e disse que aquilo que
a câmara puder contribuir já se sintam atendidos. Palavra com o Vereador Thárik
Varotto: Disse que com referência ao projeto 011/2021, como já havia comentado, no
local existem dois escadões que estão localizados onde existem os lotes, que gostaria
de fazer um requerimento verbal para que o executivo permaneça com os escadões pois
eles atendem a muitas pessoas, principalmente pessoas carentes que não tem veículos
para se locomoverem, pois sem os escadões eles terão que dar a volta pelo morro do
Cristo ou pela Garoni, e já foi feito requerimento para esses escadões, um pedido
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cimentação do vereador Pedro Caetano e outro de sua autoria pedido iluminação e
colocação de corrimão, que é preciso olhar os dois lados, o dos funcionários que
precisam receber o que lhes é devido e da pessoas que precisam do escadão. Palavra
com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Solicitou ao vereador
Thárik que formalizasse o requerimento para ser votado na próxima sessão por já terem
encerrado a ordem do dia. Palavra com o Vereador Thárik Varotto: Disse que
conversou com o Sr. Léo Atheniense, proprietário da saibreira, e ele disse que não tem
documentação mais várias vezes já cedeu e foram feitos outros serviços através da
prefeitura utilizando aquele saibreira, inclusive em propriedade do senhor Sebastião
Ferreira e em outros locais. Palavra com o vereador Francisco de Assis da Cruz:
Pediu uma moção de aplauso para todos os funcionários públicos, para todos os
trabalhadores do Brasil e do mundo. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme
de Souza Nogueira: Disse que amanhã estará sendo colocado nas redes sociais da
Câmara uma homenagem aos trabalhadores, que irá solicita que seja encaminhado para
todos os vereadores caso queiram compartilhar. Palavra com a Vereador Dulcimar
Prata Marques: Disse que ela juntamente com outras enfermeiras do município foi
elaborado um projeto que será encaminhado para conhecimento desta casa na próxima
semana, onde está sendo dado durante todo o mês de maio a devida valorização aos
funcionários da saúde, médicos, enfermeiros e técnicos que estão na linha de frente
nesta pandemia, será um mês de comemoração a esses heróis. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.
___________________________
Daniel Geraldo Dias

___________________________
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___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

____________________________
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____________________________
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