ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1582/2021
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de outubro de 2021.

Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2021, às 19:40hs (dezenove horas e quarenta
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, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Francisco de Assis da Cruz,
Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. Ausente os vereadores Daniel
Geraldo Dias, Ivalto Rinco de Oliveira e Jordão de Amorim Ferreira. 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 022/2021 do Executivo com emenda inserida “Dispõe sobre a autorização de
concessão não onerosa de direito real de uso de imóvel de propriedade do Município e
dá outras providências”. 2- Projeto de Lei 007/2021 do Legislativo: “Dispõe sobre
denominação de logradouro público” de autoria do Vereador Thárik Gouvêa Varotto.
ORDEM DO DIA: 1 - Projeto de Lei nº 022/2021 do Executivo com emenda
inserida “Dispõe sobre a autorização de concessão não onerosa de direito real de uso
de imóvel de propriedade do Município e dá outras providências”. Colocado em
segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 2Projeto de Lei 007/2021 do Legislativo: “Dispõe sobre denominação de logradouro
público” Projeto de lei 07/2021 de autoria do Vereador Thárik Gouvêa Varotto.
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: O vereador usou a palavra para dar ciência aos demais vereadores que
segunda-feira estiveram em reunião onde o assunto tratado foi a licitação para as obras
da nova sede da câmara, informou que no próximo dia 18 acontecerá as visitas técnicas
e entrega da documentação para cadastro, a licitação será no dia 21 do corrente mês as
9hs. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira:
Agradeceu a disponibilidade da comissão de licitação, disse que durante o 2020 até a
presente data ocorreram na câmara diversos processos licitatórios e que nunca
interferiu diretamente nesses processos, dando autonomia a comissão de licitação da
casa, que não participa de nenhuma licitação por achar que a comissão tem que ter
autonomia para tomar as decisões juntamente com a assessoria jurídica. Informou que
na sexta-feira dia 15 está confirmada a presença da Arquiteta Nicole Gattás aqui na
câmara para apresentar o projeto da futura sede, disse que espera que apareçam vários
concorrentes e transcorra tudo bem para que após o prazo legal de homologação possa
ser dada a ordem de serviço. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto:
Agradeceu aos vereadores pelo voto favorável ao projeto de sua autoria. disse achar
merecido que a ponte seja denominada com o nome do Alain que foi uma figura
marcante no carnaval de Rio Novo. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme
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de Souza Nogueira: Parabenizou o Vereador Thárik Varotto pela autoria do projeto,
disse ser uma homenagem merecida, que o local coincide ser nas imediações de onde
ele morava, e seria ótimo se todos as homenagens pudessem ser assim. Palavra com
o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o Vereador Thárik Varotto pela
autoria do projeto e sugeriu que fosse verificado se legalmente existe a possibilidade
de no local ser colocado uma placa com nome do homenageado, caso o vereador Thárik
concorde. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse concordar e acha
uma boa idéia, que não mencionou antes por achar que após a lei ser sancionada a placa
seria colocada, mas acha que além da placa deveria ser feita a pintura da ponte para
que a população tome conhecimento do nome da ponte que hoje todos conhecem como
ponte do caranga por ela não ter um nome, acredita que o executivo não medirá
esforços para que a placa seja confeccionada e fixada no local. Antes de encerrar a
sessão o presidente disse que gostaria de deixar suas felicitações para os membros da
comissão que está discutindo o Código de Postura do Município, disse que teve a
oportunidade de hoje brevemente presenciar algumas discussões e tem a certeza que
sairá um bom documento para que seja apresentado a sociedade. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse apresente Ata.
__________________________
Allan Martins Dutra Borges

________ausente______________
Daniel Geraldo Dias

___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

____________________________
Francisco de Assis da Cruz

___________________________
Guilherme de Souza Nogueira

________ausente______________
Ivalto Rinco de Oliveira

________ausente ____________
Jordão de Amorim Ferreira

____________________________
Pedro Gonçalves Caetano

___________________________
Thárik Gouvêa Varotto
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