ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1630/2022
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 14 de junho de 2022.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2022, às 19:50hs (dezenove horas e
cinquenta 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 Extratorinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou ao secretário
que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº
020/2022 de autoria do poder executivo. “Autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências.” 2Projeto de Lei 022/2022 de autoria do Executivo: “Cria a Secretaria Municipal de
Agricultura, pecuária, Meio Ambiente e Controle Urbano, dispõe sobre sua estrutura
organizacional e dá outras providências". 3- Projeto de Lei 023/2022 de autoria do
Executivo “Altera a Lei º 1.394/2021, que relaciona entidades que poderão ser
contempladas por subvenção social para o exercício de 2022, e dá outras
providencias" ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 020/2022 de autoria do
poder executivo. “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a
Caixa Econômica Federal e da outras providências.” Colocado em segunda discussão
e votação. Aprovado por unanimidade. 2- Projeto de Lei 022/2022 de autoria do
Executivo: “Cria a Secretaria Municipal de Agricultura, pecuária, Meio Ambiente e
Controle Urbano, dispõe sobre sua estrutura organizacional e dá outras providências".
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 3- Projeto
de Lei 023/2022 de autoria do Executivo “Altera a Lei º 1.394/2021, que relaciona
entidades que poderão ser contempladas por subvenção social para o exercício de
2022, e dá outras providencias". Colocado em segunda discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: Fez uso da palavra para solicitar ao presidente com
referencia a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votada na próxima
semana, conforme já foi feito em alguns outros projeto , as comissões nas quais é
presidente irá fazer o parecer e solicitou que peça a secretária para encaminhar aos
demais caso esteja de acordo ou quiser solicitar alguma mudança pois acha mais fácil
proceder desta forma, disse ainda que gostaria de atentar que considerando que a
LDO ao contrário do orçamento não tem muita flexibilidade para estar sendo
alterada considerando que são metas fiscais, e nada melhor que o poder executivo
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para estar vislumbrando e fazendo e fazendo as projeções dessas metas; que
gostaria também de atentar a Comissão de Legislação e Justiça e Redação final que
no artigo 13 da presente lei diz que o município conforme a constituição federal deve
investir 15% do produto da arrecadação dos impostos em saúdo só que aqui no
município existe uma lei municipal que fala que o mínimo que Rio Novo deve
investir em saúde é 18%, já aconteceu aqui nesta casa uma vez ser votado e o tribunal
de conta fez um parecer por rejeição da conta, se não estiver engando foi em 2006 ou
2007 que justamente eles citaram que o município de Rio novo conforme a lei
municipal tal é 18% que tem que ser mantido, faz essa observação aos membros pois
acha que nesse caso aqui não precisa nem retornar presente lei diretrizes
orçamentária para o executivo, a própria comissão de legislação e justiça e redação
final dentro de suas prerrogativas previstas aí no regimento interno pode fazer essa
alteração. Palavra com o Vereador Tharik Gouvêa Varotto: Disse que gostaria de
deixar destacado aqui a reunião com o prefeito Ormeu pelo repasse da emenda do
Deputado Noraldino Júnior no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) como foi
acordado em conversa minha com ele que o repasse para instituição seria para
aquisição a princípio e de um veículo só que a instituição tem outras prioridades e
não está conseguindo arrecadação suficiente para mante a obra, arrumar a sala de
fisioterapia e outras prioridades que eles tem, que conversou com a diretoria para
verem o que daria mais conforto e comodidade para os idosos, pois ele somente
conseguiu o recurso, e ficou acordado com o prefeito de ir repassando os valores pois
não tem como passar tudo de uma vez, mas a diretoria saiu feliz pois poderão
finalizar a obra e atender as exigências da vigilância sanitária; informou que a
emenda de R$100.000,00 ( cem mil reais) para o controle populacional e bem estar
animal repassado pelo Deputado Federal ao Fred Costa caiu semana passada, que
depois irá conversar com o prefeito “para ajustar no que pode ser gasto no que não
pode, para ficar tudo acordado porque o que é tratado não e caro”. Em seguida o
vereador sugeriu que a reunião da próxima semana passasse para as 20hs devido a
formatura do Proerd. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O
Vereador sugeriu que ao invés de fazerem a sessão mais tarde antecipassem para as
17hs caso todos estivessem de acordo. Após todos os vereadores concordarem ficou
definido que a reunião do dia 21 de junho será às 17hs. 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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