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        ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1564/2021 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 junho de 2021. 

  
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2021, às 20:15hs (vinte horas e quinze 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência: a do Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira, reuniram-se em Sessão Extraordinária 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 Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir o Presidente solicitou que o 
secretário procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei 
004/2021 Autoria: Legislativo: “Dispõe o uso obrigatório de crachás de 
identificação pelos servidores públicos.”  2- Projeto de Lei 012/2021 – Autoria: 
Executivo “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei 
Orçamentária do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. 3- Projeto 
de Lei 013/2021 – Autoria: Executivo “Autoriza Concessão de Uso de Terreno de 
propriedade do Município, para fins que menciona”. ORDEM DO DIA: 1- Projeto 
de Lei 004/2021 Autoria: Legislativo: “Dispõe o uso obrigatório de crachás de 
identificação pelos servidores públicos.” Colocado em segunda discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade. Palavra com o Vereador proponente: Disse que 
quando elaborou o projeto queria deixar mais segura as pessoas do município,  que 
hoje não é como antigamente onde todos conheciam os funcionários públicos, 100% 
deles era da cidade, hoje com os concursos públicos vem funcionários de outras 
cidade,  que o crachá e uniforme traz mais segurança e confiabilidade, tanto para o 
munícipe quanto para o funcionário pelo custo do vestuário, quando você entra em 
um empresa onde todos estão uniformizado tem uma organização muito melhor, é 
um projeto de grande importância, que é preciso cobrar tanto do executivo que 
coloque em pratica e dos funcionários  o uso dos crachás e uniformes, não adianta 
ter um projeto e ele ficar esquecido.  2- Projeto de Lei 012/2021 – Autoria: 
Executivo “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei 
Orçamentária do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Colocado 
em segunda discussão e votação. Aprovada por unanimidade. 3- Projeto de Lei 
013/2021 – Autoria: Executivo “Autoriza Concessão de Uso de Terreno de 
propriedade do Município, para fins que menciona”. Colocado em segunda 
discussão.  Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que este é um 
bom projeto que vem ajudar as pessoas a terem suas empresas, que apesar de votar 
a favor gostaria de comentar quanto ao lote do bairro Água Branca, que o Sr. José 
Geraldo Ribeiro Emiliano trabalha  com produtos recicláveis onde era a união 
reciclagem, acredita que o prefeito já tenha  conversado com ele porque não pode 
ser transferido e empresa  de um local onte tem poucas moradias para onde existem 
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muitas residências, pois não se  pode criar outro problema para o município. Palavra 
com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Esclareceu ao 
vereador que a empresa do Sr. José Geraldo Emiliano é registrada com endereço no 
Bairro Água branca, mas a área destinada é na rua Paulo Xavier Paes que fica no 
Distrito Industrial da Cerâmica. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: 
Disse que havia entendido que era no Bairro Água Branca. O presidente disse que a 
rua Paulo Xavier Paes tem início no final da Av. Dr. Candido de Oliveira Ribeiro e 
finaliza no antigo bota fora. Colocado em segunda votação. Aprovado por 
unanimidade. O presidente deu início as homenagens a equipe que participou das 
buscas pela Senhoria Gyslaine Luiz de Souza, houve manifestação e congratulações 
dos vereadores. Em seguida procederam a entrega das moções de aplauso. Antes de 
dar início a palavra livre o Presidente fez o sorteio do vereador a ser entrevistado no 
próximo mês, sendo sorteado o vereador Francisco de Assis da Cruz. PALAVRA 
LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que no dia 
18 de junho do corrente ano deu entrada nesta casa uma denuncia que alega 
irregularidade no setor de saúde nos anos de 2014, 2015 e 2016, como presidente da 
Comissão de Legislação Justiça e Redação Final apresentou aos demais vereadores, 
as irregularidades somam um total de R$ 1.150.463,00 (hum milhão cento e 
cinquenta mil quatrocentos e sessenta e três mil reais), que será feito um ofício e 
encaminhado ao Ministério Público em nome de todos os vereadores caso todos 
estejam de acordo,  os presentes na reunião da ultima terça-feira estão de acordo, 
pediu que os demais entrassem em contato com ele, a denuncia já foi disponibilizada 
nas mesas e encaminhada para a assessoria jurídica e posteriormente estarão 
encaminhado para apuração do Ministério Público. Palavra com o Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Fez uso da palavra para deixar registrado que 
no dia 13 de julho do corrente ano às 14hs na sala de licitações, entrará na 
modalidade de concorrência pública o leilão para a venda do imóvel situado na Praça 
Pref. Ronaldo Dutra Borges. O presidente informou que entrarão em recesso com 
retorno das atividades em 06 de agosto, caso dê entrada nesta casa projeto em caráter 
de urgência urgentíssima será feito convocação para sessão extraordinária, disse 
ainda que para o segundo semestre tem a perspectiva de boas notícias para esta casa.   
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse 
a presente Ata. 
 
 
 
__________________________    
Allan Martins Dutra Borges    
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__________________________ 
Daniel Geraldo Dias 
 
 
___________________________     
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 
 
    
____________________________    
Thárik Gouvêa Varotto 
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