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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1640/2022 

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 16 de agosto de 2022. 
 
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2022, às 19:25hs (dezenove vinte e 
cinco), 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 o Presidente solicitou que se 
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1-Projeto de Lei 029/2022 de 
autoria do Executivo “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e 
dá outras providências." 2- Projeto de Lei 030/2022 de autoria do Executivo: 
“Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências”. 3- Projeto de Lei 
031/2022 de autoria do Executivo: Autoriza a abertura de crédito especial e da 
outras providências”. 4- Projeto de Lei 012/2022 do Legislativo autoria do 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: “Dispõe sobre a capacitação em noções 
básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de 
ensino de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil”. ORDEM 
DO DIA: 1- Projeto de Lei 029/2022 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 
030/2022 de autoria do Executivo: “Autoriza a abertura de crédito especial e da 
outras providências”. “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá 
outras providências." Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade.  3- Projeto de Lei 031/2022 de autoria do Executivo: Autoriza a 
abertura de crédito especial e da outras providências”. “Autoriza a abertura de 
Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências." Colocado em segunda 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade.  4 - Projeto de Lei 012/2022 do 
Legislativo autoria do Vereador Guilherme de Souza Nogueira: “Dispõe sobre a 
capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de 
estabelecimentos de ensino de educação básica e de estabelecimentos de recreação 
infantil”. Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
Disse que hoje esteve juntamente com o  Prefeito Municipal e o Vinícius Bressan 
Cargo de Confiança da Prefeitura visitando a obra da Santa Casa, que pode verificar a 
importante evolução no estabelecimento,  é uma obra ousada e que irá tornar o nosso 
complexo hospitalar em um hospital que tem tudo para ser uma referência na região, 
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que não vê na região nenhum hospital que tenha caminhado para uma questão tão 
positiva em relação a vigilância sanitária como será o hospital de Rio Novo  porque  a 
grande maioria dos estabelecimentos  a nível hospitalar na região são estruturas 
antigas que se adaptam de acordo com as intervenções da vigilância sanitária, alguns 
já não conseguem mais atender as normas mas continuam em funcionamento porque 
é difícil conseguir fechar uma unidade hospitalar, e a Santa Casa por ter acontecido 
esse fechamento a prefeitura ficou uns dois anos trabalhando em um projeto, e esse 
projeto foi aprovado em Belo Horizonte, e toda a sua estrutura está sendo feita dentro 
do que a vigilância deu o aval, será um novo hospital, por fora será a antiga Santa 
Casa, mas quando entrarem dentro da Santa Casa irão verificar que o 
dimensionamento é completamente diferente, será um motivo de orgulho muito 
grande para toda a população rio-novense, e que fica muito feliz em ver esse esforço 
da prefeitura, em breve o hospital estará com o alvará disponibilizado para atender a 
população, disse que para quem viu em 2014 o processo de fechamento do hospital   
estar vendo hoje ele encaminhado para reabrir e da maneira que vai ser reaberto, 
atendo todas as legislações e todas as normas é muito gratificante, que gostaria de 
deixar registrado nos anais desta casa sua visita hoje na Santa Casa e ver que tudo 
está correndo de maneira muito positiva. Palavra com o Presidente Vereador 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda:  Disse que esteve com o Prefeito no domingo 
visitando a Obra da Santa Casa, ele foi até lá receber um dos engenheiros elétricos, e 
realmente dá orgulho de ver a obra que está sendo feita, convidou os demais 
vereadores conhecer a obra, e achava de deveriam ir não só para conhecer, mas para 
ver e acompanhar a evolução. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O 
Vereador disse que passou pelo local mas não adentrou, mas espera ir logo, que torce 
para que a obra continue e a instituição abra porque é o sonho de todos os rio-
novenses haja vista que em 2019 no ano da eleição ela foi colocada como reaberta e a 
população ficou alegre, criando uma expectativa e na verdade aquilo foi só para 
“ludibriar a população”, então espera que dessa vez realmente aconteça, que votaram 
projeto nesta casa para que tenha como ser feita as ampliações, as obras, que torce 
muito para que tudo dê certo para voltarem a ter de volta a Santa Casa.  Palavra com 
o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse o vereador que essa é uma das melhores 
obras que o Prefeito está executando, pois sabem o quanto um hospital faz falta 
dentro de um município, como foi dito está tudo sendo feito dentro das normas, que 
devem pedir muito a Deus para que o atual Prefeito e o prefeito vindouro consigam 
recurso para manter o hospital, mas continuo dizendo que é uma das melhores obras 
que ele está fazendo é voltar com o hospital, quem vai levar vantagem com o isso é o 
povo. O Vereador comentou ter ouvido alguns comentários em tons de críticas de que 
estavam fazendo sessões extraordinárias porque recebem por elas, sendo assim 
sugeriu ao presidente que colocasse uma nota informando no site ou nas redes socais 
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que não recebem nenhum acréscimo no salário pelas sessões extraordinárias.  
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que 
é uma situação realmente muito desagradável, e que irá verificar o que é possível ser 
feito através do site e redes sociais da câmara. Palavra com o Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Disse que se não estiver enganado na página da câmara tem 
uma sessão onde consta o salário atualizado, informa que vereador não tem 13º 
salário, que o presidente recebe o mesmo salário dos vereadores, e que não há 
pagamento de hora extra, que pode ser confirmado com o Mauro, e replicar o que está 
no site para dar divulgação seria muito bom. Palavra com o Vereador Allan 
Martins Dutra Borges:  O vereador comentou que tem câmara da região que faz 
reunião somente uma vez por mês e sugeriu que fosse feito um levantamento dos 
salários das câmaras da região e divulgado nos canais de informais desta casa pois a 
câmara de Rio Novo é a que recebe a menor remuneração da região e uma das que 
mais trabalha. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Parabenizou 
o Vereador Allan Martins Dutra Borges pela sugestão. Em seguida  disse que gostaria 
de deixar registrado sobre a vacinação polivalente que acontecerá a partir de amanhã  
quarta-feira dia 17/08 pela manhã na pracinha do Cristo e a tarde perto do Barrabás, 
na quinta-feira  dia 18/08 pela manhã perto da Capela Mortuária e a tarde perto da 
GHC confecções na rua Ezequiel Ribeiro Guimarães,  na sexta-feira o dia todo na 
praça Jair Ladeira Vila França  e no sábado dia 20/08 Praça Prefeito Ronaldo Dutra 
Borges finalizando na parte da manhã,  e que espera conseguirem vacinar o maior 
número possível de animais. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 
sendo ordenado que se lavrasse a presente Ata.  
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Allan Martins Dutra Borges    
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Daniel Geraldo Dias 
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Ivalto Rinco de Oliveira 
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