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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1644/2022 

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de setembro de 2022. 
 
 
Aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2022, às 19:45hs (dezenove 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, Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco de Oliveira, 
Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. 
Ausente os Vereadores Daniel Geraldo Dias e Guilherme de Souza Nogueira O 
Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir 
solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1 - Projeto de 
Lei nº 033/2022 de autoria do -Executivo: “Dá nova redação a dispositivo do Código 
Tributário Municipal e dá outras providências”. 2- Projeto de Lei 034/2022 de autoria 
do Executivo: “Acrescenta dispositivos na Lei nº 1101/12, que dispõe sobre o plano 
de carreiras cargos e vencimentos dos servidores integrantes do quadro de pessoal do 
Magistério e da educação do Município de Rio Novo-MG, e dá outras providências”. 
ORDEM DO DIA: 1 - Projeto de Lei nº 033/2022 de autoria do -Executivo: “Dá 
nova redação a dispositivo do Código Tributário Municipal e dá outras providências”. 
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 2- Projeto de Lei 034/2022 de autoria do Executivo: “Acrescenta 
dispositivos na Lei nº 1101/12, que dispõe sobre o plano de carreiras cargos e 
vencimentos dos servidores integrantes do quadro de pessoal do Magistério e da 
educação do Município de Rio Novo-MG, e dá outras providências” Colocado em 
segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Antes de conceder a palavra livre o presidente informou que no próximo domingo será 
entregue a placa de cidadão Benemérito ao Padre Welington na igreja matriz logo após 
a missa da noite que acontece às 19hs. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador 
Allan Martins Dutra Borges: O Vereador disse que estava em Belo Horizonte teve o 
prazer de assistir Rio Novo nas telas do cinema através do filme “O Predestinado”, que 
achou o filme muito bonito e emocionante, e deveriam realizar uma apresentação aqui 
no município e recomendou que todos assistissem ao filme, caso não consigam realizar 
a apresentação do filme aqui na cidade que tentem disponibilizar alguns ingressos e 
condução. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 
Disse que ainda estão em conversão com os produtores do Filme, estão dizendo que 
fica difícil, mas eles haviam prometido.  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    
 
 
____________ausente____________ 
Daniel Geraldo Dias 
 
  
_______________________________  
Eduardo Luiz Xavier de Miranda   
 
 
_______________________________ 
Francisco de Assis da Cruz 
 
 
___________ausente______________   
Guilherme de Souza Nogueira    
 
 
_______________________________ 
Ivalto Rinco de Oliveira 
 
    
_______________________________  
Jordão de Amorim Ferreira    
 
 
_______________________________ 
Pedro Gonçalves Caetano 
 
 
_______________________________ 
Tharik Gouvêa Varotto 
 


