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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1586/2021
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 29 de outubro de 2021.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2021, às 19:00 (dezenove horas),
no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Guilherme de Souza
Nogueira, reuniram-se em Sessão Ordinária 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 Vereador Presidente
Jordão de Amorim Ferreira declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal. Colocada a Ata nº 1585/2021 em discussão e votação. Aprovada por
unanimidade. A seguir solicitou que se processe a leitura do expediente.
EXPEDIENTE: 1- Conforme convocação hoje será efetuada Eleição da Mesa
Diretora para o exercício de 2022: Nos termos do art. 23 § 3º da Lei Orgânica
Municipal e dos arts 13 e 14 do Regimento Interno da Câmara de Rio Novo
ORDEM DO DIA: 1- Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal
para o Exercício do ano de 2022. O Presidente informou que de acordo com o
Regimento Interno, foi registrada na secretaria desta casa uma única Chapa a qual
foi denominada Chapa 01 tendo como Presidente: Eduardo Luiz Xavier de
Miranda, Vice-Presidente: Francisco de Assis da Cruz e Secretário: Guilherme de
Souza Nogueira. Em seguida o Presidente deu início a Votação. Votaram a favor
os vereadores: Allan Martins Dutra Borges, Eduardo Luiz Xavier de Miranda,
Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto Rinco de
Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves; votaram contra os
Vereadores: Daniel Geraldo Dias e Thárik Gouvêa Varotto. Com 7(sete) votos a
favor e 2(dois) votos contrários o presidente declarou eleita para o exercício 2022
a chapa 01 com a seguinte composição Presidente: Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, Vice-Presidente: Vereador Francisco de Assis da Cruz e
Secretário: Vereador Guilherme de Souza Nogueira. Em seguida o Presidente
usou a palavra para parabenizar o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda pela
eleição, disse ter certeza de que o vereador saberá conduzir os trabalhos nesta casa
com sabedoria e respeitando o Regimento Interno, podendo contar sempre com
ele. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira:
Fez uso da palavra para desejar uma boa gestão ao Vereador Eduardo Miranda e
demais componentes das componentes da Mesa Diretor. Disse que o vereador já
esteve na direção desta casa e foi um presidente competente e dedicado aos
trabalhos desta casa. Desejou que tenham uma câmara com harmonia, como
aconteceu neste ano com o Vereador Guilherme Nogueira como presidente, que
sempre existe sim uma ou outra divergência, mas isso faz parte, desejou ainda que
o presidente seja um ordenador de despesas que saiba gastar os recursos desta casa
pois dinheiro público merece respeito. Palavra com o Vereador Jordão de
4496

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 –
Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

Amorim Ferreira: Desejou boa sorte ao Vereador Eduardo Miranda, disse saber
de sua competência e se dispôs a ajuda-lo no que for preciso. Palavra com o
Vereador Allan Martins Dutra Borges: Parabenizou os Vereadores Eduardo
Miranda, Francisco de Assis e Guilherme Nogueira, se colocou à disposição para
ajudar e somar para os bons trabalhos desta casa, sabe que o vereador tem total
competência e desejou muito sucesso a todos os membros da mesa diretora, e que
podem contar sempre com ele. Palavra com o Vereador Francisco de Assis da
Cruz: Parabenizou e agradeceu os votos dados ao Vereador Eduardo Miranda,
que já provou ser uma pessoa competente e honesta com seus trabalhos nesta casa,
que estará a seu lado para tralharem junto por Rio Novo, agradeceu também pelos
votos contrários pois eles irão fortalece-los para que possam fazer um bom
trabalho para todos. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Usou a palavra para agradecer, como bem disse o Vereador Francisco,
tanto pelos votos favoráveis como os contrários pois a câmara é uma só e depende
de cada vereador para seu bom funcionamento e poderem dar continuidade ao
trabalho executado pelo presidente Vereador Guilherme Nogueira durante este
ano, desejou que possam realizar um trabalho com transparência, gastando
corretamente o dinheiro público e votando e aprovando o que faz diferença na
vida dos rio-novenses, disse ainda que precisará da ajuda de todos e que Deus os
ilumine para que possam realizar um bom trabalho no próximo ano. Não havendo
mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara
Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.
___________________________
Allan Martins Dutra Borges

____________________________
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

_____________________________
Tharik Gouvêa Varotto
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