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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1626/2022 
      Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 24 de maio de 2022. 
 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2022, às 19:45hs (dezenove horas e 
quarenta e cinco 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, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves 
Caetano e Tharik Gouvêa Varotto.  Ausente o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira. 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 019/2022 de autoria do Executivo: “Ficam retroagidos os efeitos da 
lei Municipal nº 1.410 de 26 de abril de 2022 altera seu Artigo 6º, e dá outras 
providências". ORDEM DO DIA: 1 - Projeto de Lei 019/2022 de autoria do 
Executivo: “Ficam retroagidos os efeitos da lei Municipal nº 1.410 de 26 de abril de 
2022 altera seu Artigo 6º, e dá outras providências". Colocado em segunda discussão 
e votação. Aprovado com 7 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, sendo este do 
vereador Thárik Gouvêa Varotto. PALAVRA LIVRE: O presidente usou a palavra 
para em nome da câmara lamentar o falecimento do ex Prefeito Antônio de Mouro 
Varotto, pai o Vereador Tharik Varotto. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto: O Vereador usou a palavra para comunicar que no dia 27 de maio haverá um 
tratamento odontológico para os moradores dos bairros Renascer e Nova Aurora, disse 
ser uma parceria que fez com o Vinícius Amor através do grupo voluntário dentistas 
sem fronteiras de Minas Gerais e esse atendimento tende a ajudar muito o município, 
que entrou em contato com o secretário de saúde para falar sobre as despesas que são 
mínimas e ele se dispôs a ajudar, comentou que haverá atendimento para  crianças, 
jovens e idosos e esse atendimento poderá voltar ao município a cada mês e atender 
outros bairros, a princípio encaminhou para os bairros mencionados por achar que a 
demanda era maior, disse que conversou muito com o Secretário durante a pandemia 
“que todos sabem como é funcionário público, e os dentistas falaram que o índice de 
contaminação nos consultórios é muito alto quando o consultório é do munícipio, mas 
quando é particular sabem que funciona a todo vapor”, com essa parceria vai ajudar a 
população e de forma indireta a secretária e o município. Em seguida agradeceu a todos 
que estiveram presente no velório de seu pai e relatou o exemplo de homem público e 
que teve muito amor, comprometimento e dedicação pela cidade, muitas vezes antes 
das 5hs já estava na prefeitura pra resolver todos os problemas, que deixou um legado 
de honestidade, sinceridade, lealdade e competência, e mais uma vez agradeceu aos 
que estiveram presentes e também aos que mandaram mensagem.   Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.  
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