ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1619/2022
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 28 de abril de 2022.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 19hs e 15min (dezenove horas e
quinze minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo
Luiz Xavier de Miranda reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes
Vereadores: Allan Martins Dutra Borges, Daniel Geraldo Dias, Francisco de Assis da
Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim
Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Tharik 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- Leitura Oficio nº
PM/2022/0117 do Gabinete do Prefeito: Que responde solicitação do vereador Daniel
Dias com relação ao Projeto de Lei 011/2022 informando que o Orçamento estimado
equivale a R$ 8.692.759,50 (oito milhões seiscentos noventa e dois mil setecentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) e que as fontes utilizadas serão: 155, 159,
118, 119, 101, 102, 100 e 129 dentre outras que se fizerem necessárias de acordos com
a demanda de cada setor. 2- Emenda Modificativa ao Projeto 011/2022 - EMENDA
AO PROJETO DE LEI nº 011/2022 “Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais
Suplementares e dá outras providências". Em análise ao Projeto em epígrafe, os
Vereadores Daniel Geraldo Dias e Tharik Gouvêa Varotto, propõe a seguinte emenda
modificativa ao referido projeto de lei conforme redação abaixo: EMENDA
MODIFICATIVA: o artigo 1° do Projeto de lei nº 011/2022 passa a ter a seguinte
redação: Art. 1 ° - Fica o Executivo Municipal a abrir créditos Adicionais
Suplementares ao Orçamento de 2022, até o limite de 20% (vinte por cento) das
despesas autorizadas na Lei nº 1.392/2021. Rio Novo, 28 de abril de 2022. Daniel
Geraldo Dias -Vereador e Thárik Gouvêa Varotto -Vereador. 3- Projeto de lei nº
011/2022 de autoria do Poder Executivo. “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais
Suplementares e dá outras providências”. ORDEM DO DIA: 1-Emenda
Modificativa ao Projeto 011/2022- Colocada em primeira e única discussão. Palavra
com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: O Vereador se posicionou contra a
emenda, disse ter segurança quanto ao projeto, e comentou ter visto a dificuldade para
fazer o fechamento da folha de pagamento, que se não houver um aumento da
população e Rio Novo passar para “08” ficará muito difícil gerir o município, portanto
irá se posicionar contra a emenda. Colocado em primeira e única votação. Aprovado
com um voto contrário sendo este do Vereador Allan Martins Dutra Borges. 2- Projeto
de lei nº 011/2022 de autoria do Poder Executivo com emenda inserida. “Autoriza
a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências”. Colocado
em primeira discussão. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Agradeceu
ao presidente por ter respeitado o regimento interno e lhe concedido o prazo regimental,
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e a Contadora Eliana Costa por prontamente responder aos seus questionamentos e
desta forma ele poder votar o projeto com mais segurança, disse ter conversado com o
prefeito com referência a redução do percentual para atender as necessidades do
município hoje. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: “Disse que ele e
o Vereador Daniel conversaram e acharam o valor muito elevado e decidiram conversar
com o prefeito, mas que fica indignado com a politicagem que é feita na cidade, mas
tem pessoas que confiam na índole deles e foram até eles perguntar o que está
acontecendo, que foi falado que estavam querendo votar para que os funcionários não
recebessem seus salários, que quem o conhece sabe que jamais teria esse intuito de
sancanear o executivo e dizer que ele não está dando conta de pagar, e pior que isso
deixando o funcionário público sem receber seu salário, que fica muito triste, que
jamais foi essa a vontade deles, tanto dele quanto do vereador Daniel, que votou vários
projeto, e somente um ou outro votou contra, e quando vota contra sempre se justifica,
e tem como fundamentar seu voto, nunca cogitou de votar contra esse projeto, não sabe
de onde surgiu essa conversa porque não quiseram lhe falar, mas de algum lugar surgiu,
devem estar querendo manchar a imagem deles, mas que graças a Deus as pessoas tem
um pouco de confiança neles e os procuram ”. Palavra com o Vereador Guilherme
de Souza Nogueira: Disse que foi a favor da suplementação e quando for em outras
oportunidades caso seja necessário pedir mais alguma complementação em caráter de
urgência/urgentíssima esta casa estará à disposição para estar analisando e votando,
que este não é um projeto que se vota uma vez e não posse ser votado mais vezes, e o
que for necessário a contabilidade estará informando, reforçou aos vereadores quanto
a importância das discussões nas comissões antes do projeto chegar no plenário, que
quando foi feita a mudando no regimento interno é justamente para antecipar como foi
foi feito neste projeto, para buscar as informações e complementações e emitir o
parecer, e desta forma ganhar tempo e criar corpo no projeto e evita certos tipos de
confusão, no ano anterior as comissões foram muito atuantes nesta casa, e acredito e
este ano precisa manter a mesma linha, para o vereador que não faz parte da comissão
quando chega as informações com o parecer fica muito mais tranquilo para estar
votando, que seu intuito era reforçar quando a importância de se investir cada vez mais
no parecer prévio das comissões permanente da casa. Palavra com o Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: “Disse ter sido muito bem lembrado pelo vereador
Guilherme, esse é um projeto simples que está sempre em tramitação nesta casa, o
executivo está sempre pedindo credito suplementar, é um projeto de duas paginas e não
era para estar tendo todo este alarde, poderia sim ter vindo desmembrado para onde
seria destinado cada valor, já que não veio, não custa nada ir ao setor competente tirar
as duvidas ou pedir por escrito, isso só atrasou o projeto, que é contra o atraso da folha
de pagamento, e parar os serviços essenciais por conta de um projeto tão simples e que
depende deles”. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
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Miranda: Lembrou aos Vereadores que após o encerramento desta sessão
extraordinária haverá outra sessão extraordinária para segunda votação do projeto caso
o mesmo seja aprovado em primeira votação. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: O vereador usou a palavra para dizer que como foi dito pelo vereador
Jordão é um projeto simples, portanto espera que os próximos a serem encaminhados
a esta casa venham com um conteúdo melhor irá facilitar o trabalho evitando
transtornos e perda de tempo na tramitação e aprovação dos projetos. Palavra com o
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador disse que gostaria de fazer
uma complementação com base no posicionamento do vereador Daniel. Disse que
antes da reunião esteve conversando com o vereador Thárik e o presidente Vereador
Eduardo e comentou que esta é uma questão que irá pedir a prefeitura para melhorar
pois com uma justificativa se consegue ter uma clareza maior, citou como exemplo o
projeto de lei 010/2022, que é um projeto que poderia ser protocolado pela manhã e
sendo votado a tarde pois é credito adicional suplementar para construção de quadra
no município e aquisição de um ônibus, mas no projeto não cita que é para construir a
quadra, somente fala em obras, e se for analisar os valores ficam discrepantes, na
justificativas também não tem essas informações, disse ainda que ser analisar o
convenio firmado nele não fala construção de quadra, consta que tem que anexar o
plano de trabalho, e nele fala da construção da quadra, se na justificativa já constasse
essas informação ou anexado o plano de trabalho e o convênio certamente o projeto já
estaria aprovado, que irá através do executivo conversar com a assessoria jurídica; se
disponibilizou para quando for apresentar um projeto olhar a questão da justificativa
com a experiência que tem no legislativa para que possam clarear as votações. Palavra
com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Agradeceu ao Secretario Vereador
Guilherme Nogueira com relação a sua explanação pois em todos os projetos tem muita
dificuldade em compreender a justificativa por não serem claras, que pediu prazo no
projeto 010/2022 pois a dúvida que teve foi a questão dos valores, que estão aqui para
votarem com responsabilidade e com zelo pelo dinheiro público, espera que após essa
conversa venham justificativas mais transparentes para entenderem o que esta sendo
pedido e votar. Colocado em primeira votação. Aprovado por unanimidade. 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
_______________________________
Tharik Gouvêa Varotto
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