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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1647/2022 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 27 de setembro de 2022. 
 
 
Aos 27 (vinte sete) dias do mês de setembro 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 Ordinária os seguintes 
Vereadores: 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. Ausente o Vereador Allan Martins Dutra Borges. O 
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir solicitou 
que se procedesse a leitura do expediente. LEITURA DO EXPEDIENTE: 1- Projeto 
de Lei 035/2022 de autoria do Executivo: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
adquirir imóvel urbano e dá outras providências". Colocada em segunda discussão e 
votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: 
Após nenhum vereador fazer uso da palavra o Presidente concedeu a palavra ao Senhor 
Isaias Rocha que usou a palavra para explanar aos vereadores e pedir o apoio dos 
mesmos com referência ao Empreendimento que pretende desenvolver no Município 
Rio Novo. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: O Vereador fez 
uso da palavra se desculpar e justificar sua ausência na sessão ordinária e sua chegada 
somente após a ordem do dia da sessão extraordinária. Disse que que havia conversado 
com o Vereador Thárik com relação a uma situação do PL 035/2022, e ficou muito 
satisfeito que o vereador tenha votado favorável ao projeto e que o mesmo tenha sido 
a provado, e isso mostra que apesar das suas divergências políticas e as vezes de 
opiniões, pois isso faz parte da democracia, eles pensam primeiramente na cidade, 
infelizmente não conseguiu chegar a tempo para segunda votação. mas foi muito 
importante que tenha sido aprovado hoje e em seguida comentou com relação ao 
empreendimento. Fizeram uso palavra para comentar com relação ao empreendimento 
a Advogada Dr. Edileia, Sr. Waldir e os Vereadores Daniel Geraldo Dias e Thárik 
Varotto. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 
Agradeceu a presença de todos, e disse que o que todos querem ver é o crescimento de 
Rio Novo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se 
lavrasse a presente Ata.                                                                                                         
 
 
___________ausente_______________    
Allan Martins Dutra Borges     
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______________________________ 
Daniel Geraldo Dias 
 
  
_______________________________   
Eduardo Luiz Xavier de Miranda    
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Francisco de Assis da Cruz 
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Guilherme de Souza Nogueira     
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Ivalto Rinco de Oliveira 
 
       
_______________________________   
Jordão de Amorim Ferreira     
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Pedro Gonçalves Caetano 
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