ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1623/2022
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 10 de maio de 2022.

Aos 10 (três) dias do mês de maio de 2022, às 20:36hs (Vinte horas e trinta e seis
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 010/2022 de
Autoria do Executivo: “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e
dá outras providências.". 2- Projeto de Lei 012/2022 de autoria do Executivo "Insere
nível quatro no cargo de Agente Administrativo e dá outras providências". 3- Projeto
de Lei 013/2022 de autoria do Executivo "Insere dispositivos no artigo 89 do Estatuto
dos Servidores Públicos e dá outras providências". ORDEM DO DIA: 1- Projeto de
Lei 010/2022 de Autoria do Executivo: “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais
Suplementares e dá outras providências.". Colocado em segunda discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. 2- Projeto de Lei 012/2022 de autoria do Executivo
"Insere nível quatro no cargo de Agente Administrativo e dá outras providências".
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado com 6 (seis) votos favoráveis e
2 (dois) votos contrários sendo estes dos vereadores Daniel Geraldo Dias e Thárik
Gouvêa Varotto. 3- Projeto de Lei 013/2022 de autoria do Executivo "Insere
dispositivos no artigo 89 do Estatuto dos Servidores Públicos e dá outras providências".
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA
LIVRE. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O vereador disse
que havia anotado dois tópicos para comentar, um deles é o Código de Postura que
precisa ser cobrado a execução do projeto, que está na sua terceira legislatura e desde
2013 que falam desta reformulação, a reformulação foi feita e precisam verificar se já
foi feita a regulamentação e verificar com o fiscal de postura qual está sendo a
dificuldade e criar um canal de denúncias, em seguida comentou quanto ao problema
das queimadas. Disse que na semana anterior tiveram uma boa discussão sobre a
equoterapia através da indicação do vereador Daniel Dias, comentou que esteve com o
Senhor Paulo Guilhon e conversou sobre a possibilidade do município estar retomando
a parceria, e o mesmo se mostrou muito interesse e satisfação, que num primeiro
momento a porta que precisavam abrir era o interesse dele e de sua esposa, fez contato
com o secretário de saúde que também se mostrou interessado, agora é a secretária de
saúde estudar a viabilidade, considerando que neste primeiro momento não existe
fonte de financiamento a nível federal e nem estadual, a principio teria que ser com
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recurso próprio do município a possibilidade de voltar com o projeto ainda este ano.
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse ter ficado muito feliz com a
notícia, e espera que em breve o projeto seja reativado. Palavra com o Presidente
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O presidente disse que esteve com a
Senhora Patrícia extensionista da Emater-MG e a mesma convidou para reunião que
acontecerá que amanhã dia 11/05 no Espaço Cultural haverá uma reunião onde o
assunto a ser tratado será as mudanças que haverá no SIM - Selo de Inspeção
Municipal. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que essa reunião já
aconteceu em São João Nepomuceno, e essa noticia precisa ser repassada para todos
os produtores, pois muitos produtos não se adequaram ao SIM devido a sua limitação
na comercialização, e essa mudança será um grande avanço para os produtores e para
o município. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Solicitou do
presidente que se possível colocasse em pauta na próxima sessão o projeto referente ao
plantão das farmácias, pois constantemente tem sido questionado pela população,
questionou também quanto ao projeto da carteira do autista já estar em tramitação na
casa e não ter entrado em pauta. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo
Miranda: Disse que na próxima sessão o projeto da carteira do autista entrará em
pauta, com referência ao plantão das farmácias irá verificar junto a secretaria. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a
presente Ata.
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