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         ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1632/2022 
           Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 de junho de 2022. 
 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2022, às 19:10hs (Dezessete horas e dez 
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 Thárik Gouvêa Varotto. O Presidente declarou aberta a 
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou ao secretário que 
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE:  1- Projeto de Lei 018/2022 de 
autoria do Executivo com emenda inserida: “Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e a execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2023 e dá 
outras providências.”  2- Projeto de Lei 024/2022 de autoria do Executivo: “Altera 
redação do artigo 9º da Lei Municipal nº 1.393/2021 e dá outras providências" 
ORDEM DO DIA: 1 - Projeto de Lei 018/2022 de autoria do Executivo com 
emenda inserida: “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei 
Orçamentária do exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.” Colocado em 
segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 2- Projeto de Lei 024/2022 
de autoria do Executivo: “Altera redação do artigo 9º da Lei Municipal nº 1.393/2021 
e dá outras providências" Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade. O presidente antes de conceder a palavra livre fez uso da palavra para 
agradecer a Dra. Daniela Sobral de Mello Assessora Jurídica da casa pelo suporte na 
licitação para a marcenaria da nova sede da câmara a qual estava orçada em R$ 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e ela habilmente conseguiu durante a licitação 
negociar o melhor preço, fincando fechado o serviço em R$ 39.000,00 (trinta e nove 
mil reais) isso é zelo com a câmara e com o dinheiro público. PALAVRA LIVRE: 
Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Informou que o Delegado 
Dr. Gutenberg esteve no acampamento dos sem teto e recolheu a identidade de todos 
para fazer um levantamento da índole do pessoal pois não sabem quem são eles, e 
acredite que esse é o primeiro passo a ser dado, disse que havia esquecido de fazer esse 
comentário na sessão anterior. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: 
Fez uso da palavra para deixar registrado a emenda parlamentar enviada pelo Deputado 
Federal Fred Costa, para o controle populacional e bem estar animais de rua. Palavra 
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador informou que foi 
disponibilizado no sistema de gerenciamento de projeto do fundo nacional de saúde o 
cadastro da ambulância que foi disponibilizada pelo Deputado Euclydes Pettersen no 
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valor de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais), que mesmo sendo 
feriado conseguiram fazer o cadastro e agora é aguardar e torcer para que até o final do 
ano o recurso seja liberado. Palavra com o presidente Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda: O presidente informou que ainda não sabe se na próxima semana haverá 
reunião, até o momento a pauta está limpa, mas caso chegue algum projeto será 
convocado reunião, ele entrará de atestado. Agradeceu a presença da Dra. Daniele 
Sobral e Dr. Eduardo Lima. Nada mais havendo a tratar, 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 
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Tharik Gouvêa Varotto 
 
 
 
 
 
 
 


