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  ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1599/2021 

        Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 17 de dezembro de 2021. 
  
Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2021, às 19:00hs (dezenove horas), 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, 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 se procedesse a leitura do 
expediente. EXPEDIENTE- 1- Projeto de Lei Complementar 001/2021 “Dispõe 
sobre o Código de Posturas do Município de Rio Novo e dá outras providências 2- 
Projeto de Lei 029/2021 de autoria do Executivo “Dispõe sobre a criação do 
programa de estágio de estudantes no Município de Rio Novo-MG e dá outras 
providências”. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei Complementar 001/2021 
“Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Rio Novo e dá outras 
providências." Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 
2- Projeto de Lei 029/2021 de autoria do Executivo “Dispõe sobre a criação do 
programa de estágio de estudantes no Município de Rio Novo-MG e dá outras 
providências”. Colocado em segunda discussão e votação. PALAVRA LIVRE: 
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que hoje 
está encerrando sua participação na mesa diretora, agradeceu e pediu desculpas se algo 
deixou a desejar na condução dos trabalhos, que passaram por momentos difíceis 
devido a ano eleitoral e a pandemia, algumas coisas que gostaria de ter feito 
infelizmente não foi possível,  citando como exemplo audiências públicas e câmara 
itinerante,   mas acredita que o saldo foi positivo, pois durante este ano essa  casa 
indicou, requereu e aprovou mais de 350 (trezentos e cinquenta) requerimentos e 
indicações, votaram mais de 40 (quarenta) projeto de lei e estão caminhando para que 
a câmara tenha sede própria, disse ainda que durante os dois últimos anos conseguiram 
fazer uma economia de mais de meio milhão de reais somando o que será  investido na 
câmara, que é preciso tratar o dinheiro público com  respeito e é isso que sempre 
procurou fazer;  agradeceu aos vereadores e disse que sem eles não é possível conduzir 
os trabalhos, que eles tem posições e visões diferentes da política  mas discussões 
precisam ser encerradas aqui no plenário, que apesar de qualquer diferença essa câmara 
sempre que foi preciso, sentou e  dialogou   deixando razões partidária  de lado visando 
o bem de Rio Novo e deixa a presidência da casa muito orgulhoso,  disse ainda que 
gostaria de fazer um agradecimento especial aos funcionários da casa e fez questão de 
convidar para que todos estivessem presentes aqui hoje, disse aos funcionários que eles 
são essenciais, auxiliando nas demandas para que possam estar votando no plenário e 
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sempre dispostas a ajudar em outros serviços que precisam serem feitos fora da câmara, 
agradeceu também a parceria do marketing e impressa. Em seguida em nome da 
Câmara e de todos os vereadores fez a entrega de uma lembrança aos funcionários 
convidando os vereadores para fazer a entrega. Após a entrega o presidente informou 
que haverá um pequeno recesso na casa do dia 22 ao dia 27 do corrente mês, a câmara 
estará fechada mas os funcionários estão à disposição, que ele estará ausente do dia 22 
ao dia 29, portanto assinou uma portaria danado plenos poderes ao Vice-Presidente 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira, informou também que após o encerramento da 
sessão haverá um coquetel de encerramento das atividades e que os cheques referente 
ao pagamento do mês de dezembro serão entregues,  que a partir de segunda feira a 
câmara estará com todos os pagamentos efetuados  deixando  os valores da obra 
reservado e que  ainda será feito devolução ao executivo. Palavra com o Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Parabenizou o Presidente e a mesa diretora pela 
condução dos trabalhos, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar vereador mais 
um mandato, e desejou aos vereadores, funcionários e a toda a população Rionovense 
um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra 
Borges: Parabenizou o Presidente pela condução dos trabalhos, disse que espera que 
tenha contribuído para comunidade durante o período do ano que esteve nesta casa, 
agradeceu ao Secretário de Saúde por atender seu requerimento de aumento da 
capacidade interna das agências bancarias com as devidas precauções e comentou 
quanto a implantação da fábrica da Heineken em Minas Gerais, disse  ter entrado em 
contato com a Direção da empresa e que passou informações sobre Rio Novo 
colocando o município a disposição; pediu desculpas pelos momentos que se excedeu 
e desejou aos presentes e ao povo Rionovense um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo. 
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz: Parabenizou o presidente pelo 
trabalho realizado durante este ano, agradeceu aos funcionários, e desejou que o 
próximo seja tranquilo como foi esse, disse que divergências existem, mas formam 
todos discutidas dentro do contexto e para o bem do município, desejou a todos um 
Feliz Natal e um Prospero Ano Novo em especial para os moradores do Bairro 
Cerâmica. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O Vereador usou a 
palavra para agradecer a Deus por mais esse ano que se finda, parabenizou o Presidente 
pela condução dos trabalhos respeitando o Regimento Interno, parabenizou os 
funcionários em especial a Senhora Eliana Duprat sempre presente e atuante, pediu a 
Deus que os ilumine para que possam em harmonia continuar trabalhando para em prol 
do município e desejou um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo a todos. Palavra com 
o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse ao vereador Ivalto que 
é um orgulho muito grande poder estar participando de uma legislatura com ele que já 
está na história da cidade como o vereador com mais mandatos, e que ainda tinham 
muito o que crescer e aprender com ele nos próximos três anos. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Parabenizou a todos os vereadores e agradeceu a 
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forma como foi acolhido, disse que em alguns momentos tiveram divergências, mas 
sempre procurou tratar a todos com respeito e se posicionando da maneira correta, 
desejou a todos um Natal de luz, paz e harmonia. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Parabenizou o Vereador Thárik, disse ser ele um 
vereador em primeiro mandato muito atuante trazendo bons debates para esta casa. 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Agradeceu ao Presidente por 
sua atuação a frente desta casa e desejou ao Vereador Eduardo Miranda boa sorte no 
próximo ano pois todos sabem da sua competência e caráter, agradeceu a todos que o 
apoiaram votando a favor de seus requerimentos e projeto e aos funcionários que estão 
sempre os auxiliando e desejou a todos os presentes e a população Rionovense boas 
festas, paz e saúde. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Agradeceu ao Vereador Jordão pelos bons debates, requerimentos e projetes 
e que 2022 estarão juntos novamente tentando trazer melhorias para a cidade.  Palavra 
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: O Vereador usou a palavra para desejar um 
Feliz Natal e Prospero Ano Novo a todos os vereadores, funcionários e população 
Rionovense. Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: Desejou a todos 
um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo com muita saúde e paz. Convidou a todos 
para permanecer no plenário para a confraternização após a sessão. Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente 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 
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Thárik Gouvêa Varotto  
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