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  ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1664/2022 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 27 de dezembro de 2022. 

 
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2022, às 19:04hs (dezenove e 
quatro 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, 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 solicitou que se 
procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Veto ao Projeto de Lei 
037/2022 que “Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Rio Novo para o 
Exercício de 2023” Ofício: PM/2022/0350 Do: Gabinete da Prefeito Municipal de 
Rio Novo Para: Excelentíssimo Senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda Do. 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Ref.: Veto Projeto de Lei n" 
0037/2022 "Estima Receita e Fixa Despesas do Município de Rio Novo para o 
exercício de 2023" Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores 
Vereadores, Nos termos da legislação vigente e em especial nos termos do art. 49, § 
1° e seguintes da Lei Orgânica Municipal, respeitosamente, vimos pelo presente 
apresentar VETO PARCIAL, mediante as justificativas abaixo. 
JUSTIFICATIVA/RAZÕES DO VETO: VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE 
DOTAÇÕES DE DESPESAS DE CUSTEIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) PARA 
IMPACTAR ACRÉSCIMOS NAS DOTAÇÕES DE DESPESAS COM 
CONCESSÕES DE SUBVENÇÕES, apresentamos VETO conforme abaixo descrito: 
Retirada da dotação: 15.452.017.2.0054 - Atividade dos Serviços de Iluminação 
Pública 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$200.000,00 tendo 
sido retirado desta dotação o valor de R$40.000,000. Assim sendo voltará a 
redação do texto originário: 15.452.017.2.0054 –Atividade dos Serviços de 
Iluminação Pública - R$400.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica R$240.000,OO Em contra partida sugerimos que os valores de 
R$40.000,OO serão subtraídos de dotações já escolhidas por essa Casa, 
conforme abaixo: DOTAÇÕES:15.122.017.2.0052- Manutenção das Atividades 
do Deptº de Obras e Serviços Públicos R$1.387.976,00 3.3.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurldica R$200.000,00 26.782.017.2.0060 - Atividades dos 
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Serviços de Estradas Vicinais R$933.180,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica R$283.000,00 04.112.003.2.0010 - Atividades dos Serviços de 
Estradas Vicinais R$398.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica R$200.000,00 o texto das dotações abaixo consta a inserção das 
subtrações do valor de R$40.000,00 não sendo utilizadas as dotações de 
Atividades dos Serviços de Iluminação Pública pelos motivos já elencados 
acima. Considerando que as dotações já foram utilizadas para impactar outros 
valores de emendas aprovadas por essa Casa, achamos por conveniente e 
oportuno utilizar as mesmas dotações, ficando a consolidação na Lei 
Orçamentária da seguinte forma:15.122.017.2.0052- Manutenção das Atividades 
do Deptº de Obras e Serviços Públicos R$1.367.976,00 3.3.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica  R$180.000,00 (Já consta a retirada de R$20.000.00) 
26.782.017.2.0060 - Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais R$923.180,00 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$273.000,00 (Já consta a 
retirada de R$10.000,00) 04.112.003.2.0010-Atividades dos Serviços de Estradas 
Vicinais R$  388.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas 
R$ 190,000,00 (Já consta a retirada de R$ 10.000,00) Na certeza de pronto 
acolhimento, esperamos que' o VETO seja apreciado e votado nos termos da Lei 
Orgânica do Município de Rio Novo e Regimento Interno dessa Casa.  
Atenciosamente, Ormeu Rabello Filho Prefeito de Rio Novo. ORDEM DO DIA:  1- 
Veto ao Projeto de Lei 037/2022 que “Estima Receita e Fixa Despesa do Município 
de Rio Novo para o Exercício de 2023”.  O Presidente informou que de acordo com o 
regimento interno o Veto será colocado em uma única discussão e votação, votação 
essa que será nominativa. Colocado em primeira e discussão. Palavra com o 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador usou a palavra para explanar 
com relação ao motivo do veto, disse que com o aval dos demais vereadores foi 
relator do orçamento e viu que o veto não altera em nada o foi pensado por esta casa 
em relação a emenda e orçamento encaminhou aos demais vereadores que votem a 
favor do veto respeitando a opinião de cada um. Colocado em primeira e única 
votação nominativa: O veto foi aprovado com todos os vereadores votando a favor. 
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez 
uso da palavra para convidar os vereadores para a Eleição da nova diretora da APAE 
no dia 02/01/2023 às 17hs e Desejou um Feliz Ano para todos. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto. O Vereadores usou a palavra para deixar 
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registrado mais uma vinda do castramóvel no município nos dias 05 e 06 de 
janeiro/2023 dizendo que as inscrições já estão sendo realizadas, agradeceu o apoio 
da prefeitura e do secretário de saúde, mencionou os requerimentos de sua autoria 
que foi votado na última reunião com relação a capina nas ruas da cidade e desejou a 
todos um Feliz Ano Novo. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O 
Vereador disse que realmente algumas ruas da cidade estão necessitando limpeza, e 
solicitou verbalmente que fosse encaminhado requerimento ao executivo pedindo 
providência com relação ao escoamento de água em frente à sede onde será instalada 
a nova creche pois que está danificando a estrada e dificultando o trafego. Desejou a 
todos um Feliz Ano com muita Saúde e Paz. Palavra com o Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Solicitou ao presidente que encaminhasse um ofício 
parabenizando a todas as  escolas municipais e estaduais  pela formatura dos alunos, 
disse ter acompanha quase todos os eventos, só não conseguir esta presenta no da 
Escola Cantinho Feliz que foi no mesmo dia da Escola Olímpio Araújo, comentou 
que foram Evento grandiosos, e esta casa deveria através deste ato do ofício 
parabenizar a todos os professores e funcionários como reconhecimento do povo 
Rionovense pelo trabalho que foi realizado. Desejou um Feliz 2023 a todos os 
presentes no plenário, funcionários e população Rionovense. Palavra com o 
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ao Vereador 
Guilherme Nogueira que sua solicitação será atendida, que as Escolas realmente 
promovem não somente uma formatura, mas um belíssimo espetáculo. Quanto ao 
pedido de vereador Ivalto Rinco disse que já conversou com o prefeito a respeito do 
problema, e o que lhe foi passado é que será realizado calçamento até a cachoeira do 
Calixto, mas que pediu uma solução mais rápida para o problema.  Palavra com o 
Vereador Daniel Geraldo Dias: O Vereador usou a palavra para desejar a todos os 
presentes, vereadores, funcionários e população Rionovense um excelente 2023.  
Palavra com o Vereador Francisco de Assis da Cruz:  Usou a palavra para 
agradecer ao executivo por atender a dois requerimentos de sua autoria, e desejou um 
2023 a todos os presentes e população que Jesus possa guia-los nos trabalhos desta 
casa. Palavra com Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que com referencia a 
solicitação do vereador Ivalto Rinco, já fez a mesma há uns dez meses atrás e nada 
foi feito, que passou pelo local e realmente esta muito ruim, “não sabe o que acontece 
nesta pequenas obras fáceis de serem realizadas e o  município tem os funcionários 
que são pagos mensalmente com o dinheiro do povo, não sabe se por falta de 
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capacidade, mas se for não seja dos trabalhadores, e sim falta de comando e 
capacidade de gerencia  esses funcionários”, mencionou funcionário no horário de 
trabalho com latinha de cerveja, funcionário indo para casa às 10hs e não retorna para 
trabalhar, que o povo está sem comando disse ainda que existem vários outros 
requerimentos de sua autoria do qual o executivo não irá ter quase gasto nenhum e as 
pessoas continuam sem serem atendidas. Palavra com o Vereador Allan Martins 
Dutra Borges:  Usou a palavra para Desejar um Feliz Ano Novo para todos e muita 
prosperidade para Rio Novo, que em 2023 continuem nesta casa trabalhando trazer 
boas notícias para o progresso do município. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco 
de Oliveira: O Vereador disse ao vereador Tharik que sabe do seu empenho, disse 
também que muita coisa tem sido feita no município, e não se pode generalizar a 
questão dos funcionários pois existem aqueles que cumprem suas funções. Em 
seguida desejou um Ano Novo de muito harmonia e prosperidade em 2023. Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse concordar com o Vereador Ivalto, 
e que assim como ele todos os munícipes sabem quem são os bons funcionários da 
prefeitura, e que falou especificamente dos que não cumprem com suas obrigações, 
mais uma vez desejou um Feliz Ano Novo com muita Saúde, empenho, Paz e Luz. 
Palavra com o Vereador Pedro Gonçalves Caetano: Usou a palavra para desejar a 
todos os Rionovenses um Feliz Ano Novo com muita Paz, Saúde e Felicidade. 
Palavra com o Vereador Jordao de Amorim Ferreira: O Vereador fez uso da 
palavra para agradecer ao Prefeito por ter atendido uma media de 75% de todos os 
seus requerimentos, disse que somente um pedido que fez pessoalmente que ainda foi 
atendido que é relacionada ao bairro Agua Branca. Palavra com o Presidente 
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Agradeceu a todos os vereadores 
citando nominalmente cada um,  disse não ter sido um ano fácil, essa é a ultima 
reunião do ano, e desejou ao Vereador Ivalto boa sorte no seu mandato,  e a 
população de Rio Novo desejou um 2023 melhor que 2022. 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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