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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1620/2022 
      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 40min (dezenove horas e 
quarenta 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- 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”.   ORDEM DO DIA:  
1- 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 segunda discussão e votação. Aprovada por unanimidade. PALAVRA 
LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que ontem 
aconteceu a X Conferência Municipal de Saúde onde foram debatidos temas 
importantes para a cidade durante os próximos quatro anos, agradeceu ao Vereador 
Guilherme Nogueira pelo show de apresentação na abertura do evento, a todos os 
participantes e principalmente a Secretaria de Saúde e a Presidente do Conselho de 
Saúde pelo sucesso da Conferência, disse que foram apresentada várias propostas com 
impacto direto na saúde pública e uma melhoria grande no atendimento à população, 
disse ainda que hoje foi a I Conferência da Saúde Mental, onde foi também criada 
várias propostas, e essas propostas seguem para a Conferência Estadual. Palavra com 
o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Agradeceu o vereador Jordão pelo 
elogio, e parabenizar a todos os organizadores, ao Conselho Municipal de Saúde, ao 
Secretário de Saúde Pablo Carpanez, e em especial ao Presidente Vereador Eduardo 
Miranda figura importante nas intensas discussões para organizar o Conferência, 
agradeceu também o convite que  lhe foi feito para fazer a palestra de abertura onde 
pode mostrar um pouco o que é o SUS de Rio Novo, e todos deveriam ter assisto para 
ver como ele é grandioso, e quantos serviços do SUS tem no município, que as 
propostas apresentadas não são impossíveis, as vezes falta acertar fluxo, 
informatização, aumento de número de medicamentos, foram construídos propostas 
que vão auxiliar muito no desenvolvimento do SUS e ficou muito feliz em estar 
participando e espera que daqui a quatro anos possa estar presente na XI. Palavra com 
o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Fez uso da palavra para 
agradecer a Assessora Jurídica Dra. Daniele Sobral de Mello pela presteza com a qual 
atende os vereadores e pelo bom trabalho por ela realizado. Nada mais havendo a tratar, 
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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 
 
 
_______________________________ 
Tharik Gouvêa Varotto 
 
 


