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  ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1663/2022 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 12 de dezembro de 2022. 

 
Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2022, às 19:45hs (dezenove e quarenta 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, Allan Martins Dutra Borges, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto Rinco 
de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. Ausente os 
Vereadores Daniel Geraldo Dias, Francisco de Assis da Cruz e Jordão de Amorim 
Ferreira. 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 037/2022 de autoria do Executivo com emenda inserida: 
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o exercício 
financeiro de 2023”. 2- Projeto de Lei 038/2022, de autoria do Executivo com 
emenda inserida "Relaciona as entidades que poderão ser contempladas por 
subvenção social para o exercício de 2023, e dá outras providências. ORDEM DO 
DIA:  1- Projeto de Lei nº 037/2022 de autoria do Executivo com emenda 
inserida: “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Novo para o 
exercício financeiro de 2023”.  Colocado em segunda discussão e votação. Aprovada 
por unanimidade dos Vereadores presentes. 2- Projeto de Lei 038/2022, de autoria 
do Executivo com emenda inserida "Relaciona as entidades que poderão ser 
contempladas por subvenção social para o exercício de 2023, e dá outras providências 
Colocado em segunda discussão e votação Aprovado por unanimidade. PALAVRA 
LIVRE: Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador fez 
uso da palavra para agradecer e  parabenizar o presidente pela condução dos trabalhos 
da casa durante esse ano, sempre de forma democrática, nunca fazendo uma gestão de 
forma centralizadora, acredita que os frutos foram colhidos pelo plenário desta casa, 
com boas discussões, boas proposições, a inauguração desta nova sede,  onde aos 
pouco os vereadores vão se adaptando e se sentido mais em casa, disse ainda que 
gostaria de se desculpar caso tenha se excedido em algum momento  ou não pode 
contribuir com a mesa diretora de acordo com a mesa diretora e o presidente 
esperava, mas a intenção sempre foi estar contribuindo, agradeceu ainda ao demais 
vereadores pelas discussões, pelos bons debates, respeitando um ao outro e 
priorizando a população. Finalizou desejando a todos os presentes e a população 
rionovense um Feliz Natal e um Prospero Anto Novo desejando um 2023 positivo 
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para todos com muita saúde, paz, felicidade e que Rio Novo cidade continue sendo 
abençoada por Deus. Palavra com o Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse 
que o vereador Guilherme foi muito feliz em suas palavras e seria breve, gostaria de 
pedir perdão onde errou, pois ninguém é perfeito e estão aqui para aprender a cada 
dia, desejou a todos um Feliz Natal, um Prospero Ano Novo com muita Paz e Saúde. 
Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Desejou um Feliz Natal cheio 
de Paz e Luz e Ano Novo Prospero e cheio de Saúde a todos para que em 2023 
possam continuar trabalhando para a população Rionovense. Palavra com o 
Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O vereador disse os vereadores que usaram a 
palavra anteriormente se pronunciaram perfeitamente e ele então só tinha a agradecer 
por este ano de 2022 onde os trabalhos desta casa transcorreram com tranquilidade e 
respeito, espera que 2023 seja também um ano de muita Paz e Alegria nesta casa para 
que possam trabalhar unidos pensando no melhor para o município e para a 
população. Desejou a todos um Bom Natal e um Ano Novo com muita Alegria e 
Saúde. Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: Fez uso da palavra 
para desejar a todos os presentes e à população Rionovense um Feliz Natal, um 
Prospero Ano Novo, muita Saúde, Paz e bons trabalhos nesta casa no próximo ano. 
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:  Fez uso 
da palavra para dizer que só tem a agradecer aos demais vereadores  comentando ser 
esta a segunda vez que é presidente desta casa e que em comparação com a primeira 
legislatura sentiu que esta foi mais difícil, não sabe se pela obra da nova sede ou se 
foram as demanda que aumentaram, mas com ajuda dos demais vereadores e de Deus 
conseguiram vencer. Em seguida desejou ao Vereador Ivalto Rinco presidente eleito 
para o exercício 2023 uma boa condução dos trabalhos, e a população Rionovense 
Boas Festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que os trabalhos desta casa possam 
refletir no bem estar da população. Finalizou agradecendo a cada vereador e 
funcionário pelo empenho e compreensão e informou ser esta a última reunião do 
ano, mas caso seja necessário será convocação extraordinária.   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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________ ausente________________ 
Daniel Geraldo Dias 
 
 
 
_______________________________   
Eduardo Luiz Xavier de Miranda    
 
 
 
________ ausente________________ 
Francisco de Assis da Cruz 
 
 
 
_______________________________   
Guilherme de Souza Nogueira    
 
 
 
________________________________ 
Ivalto Rinco de Oliveira 
 
 
 
________ausente_________________   
Jordão de Amorim Ferreira    
 
 
 
________________________________ 
Pedro Gonçalves Caetano 
 
        
 
_______________________________ 
Tharik Gouvêa Varotto 
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