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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1566 /2021 

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 23 julho de 2021. 
 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2021, às 19:20:hs (dezenove horas e vinte 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência 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, 
Thárik Gouvêa Varotto e Pedro Gonçalves Caetano. O Presidente declarou aberta a 
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. Em seguida concedeu a palavra ao 
Vereador Allan Martins Dutra Borges. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei 014/2021 
de autoria do Executivo “Autoriza o município de Rio Novo, a celebrar Termo de 
Cooperação Mutua e dá outras providências”. ORDEM DO DIA:  1- Projeto de Lei 
014/2021 de autoria do Executivo “Autoriza o município de Rio Novo, a celebrar 
Termo de Cooperação Mutua e dá outras providências”. Colocado em Segunda 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com 
o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O presidente disse  que estão 
próximos  de voltarem  do recesso  e fez um resumo dos projetos que estão pautados 
na casa para que possam debater, sendo eles o projeto de lei nº 0/2011 que “dispõe 
sobre o custeio de despesas para ações de controle populacional e dá outras 
providências”,  o projeto de lei nº 016/2011 que “substituem representatividade no 
conselho municipal de esporte e dá outras providências” e o projeto de lei nº 017/2021 
que “autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares dá outras providências” 
protocolado em caráter de urgência urgentíssima, tem também dois vetos para serem 
discutindo  referentes ao projeto de lei nº 04/2021 que “dispõe sobre o uso obrigatório 
de crachás de identificação pelos servidores públicos” e o veto ao projeto de lei nº 
013/2021  que “autoriza cessão de uso de imóvel e dá outras providências”,  
encaminhou o projeto de lei 017/2021 ao presidente da Comissão de Finanças e 
Orçamento Vereador  Eduardo Miranda também o vereador Jordão Amorim presidente 
da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final para emissão de pareceres pois o 
mesmo está em caráter urgentíssimo, assim que disponibilizarem para a secretaria da 
casa a mesa diretora vai estar estudando a forma de fazer a convocação. Informou que 
encontra-se na sala da presidência os empenhos referente aos meses Janeiro, Fevereiro, 
Março e /abril de 2021 e que os vereadores podem ficar à vontade para estarem 
utilizando a sala para estar analisando os demonstrativos de gastos do executivo. 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Solicitou ao presidente que 
ele pedisse a secretaria a reitera de dois requerimentos sendo um de autoria do Vereador 
Eduardo Miranda e o outro do Vereador Thárik Varotto que se trata do loteamento na 
rua Dona Rita onde já existem alguns moradores que estão dependendo de água e luz, 
e se for feito essa reitera em nome de todos dará uma força. O presidente pediu ao 
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vereador Jordão de localização a numeração dos requerimentos e informasse a 
secretaria para possa ser tomada as providências legais com relação a tramitação. 
Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Fez uso para palavra 
para informar quanto ao requerimento de autoria de todos os vereadores com relação a 
máquina de triturar galhos, disse que já está sendo analisado a possibilidade da compra. 
Com relação ao leilão do imóvel da praça, disse que esteve presente no leilão e não 
houve nenhuma proposta, que será feito mais um leilão e o valor será mantido o mesmo 
aprovado por lei, que estava passando essa informação porque tem pessoas na rua 
dizendo que será vendido pela metade do preço, e que independente de aparecer ou não 
comprador o valor será o mesmo. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto:  
Disse com relação a solicitação do Vereador Jordão com já citou em outras reuniões, a 
princípio é preciso que seja feito o meio-fio pois a Energisa não coloca o poste sem 
que tenha o meio-fio que é utilizado como parâmetro, que inclusive a moradora Zenilda 
já tem inclusive a água que ela puxou, mas não tá ligado na frente da casa como deveria.  
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O presidente 
informou que chegou a esta casa resposta de ofícios encaminhados ao Banco do Brasil 
e a Copasa que em breve serão disponibilizadas a todos os vereadores.  Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente 
Ata.  
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