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  ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1661/2022 
       Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de dezembro de 2022. 
 
Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2022, às 19:35hs (dezenove e trinta e cinco 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores, 
Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Pedro Gonçalves 
Caetano. 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 042/2022 de autoria do Executivo “Autoriza Regulamentar a doação 
de imóvel para a empresa Mecânica de Usinagem Rionovense Ltda, e contém outras 
providências”. 3- Projeto de Lei 043/2022 de autoria do Executivo com emenda 
inserida “Cria cargos em comissão e dá outras providências. ORDEM DO DIA: 2- 
Projeto de Lei 042/2022 de autoria do Executivo “Autoriza –Regulamentar a 
doação de imóvel para a empresa Mecânica de Usinagem Rionovense Ltda, e contém 
outras providências”. Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade. O presidente informou que atendendo a solicitação o projeto de 
nº043/2022 será colocado em segunda discussão e votação na próxima sessão.   
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O 
Vereador informou que com relação ao orçamento até amanhã já irá solicitar a 
assessoria jurídica análise e a secretária a formatação e em seguida encaminhar para a 
análise de todos os vereadores. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda: Fez uso da palavra para informar aos demais vereadores quanto 
a questão do terreno que faz divisa com a câmara, onde havia o embrolho de não 
achar quem era o proprietário, e quem estava de posse era o vizinho de fundos, mas 
depois de muito procurar no cartório foi comprovado que pertence a prefeitura, desta 
forma a câmara poderá tomar posse sem maiores problemas. 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 
 
  
 
  


