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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1568/2021 

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 03 de agosto de 2021. 
 

 
Aos 03 (três) dias do mês de agosto de 2021, às 19:30:hs (dezenove horas e trinta 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores: Allan 
Martins Dutra Borges, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Francisco de Assis da Cruz, 
Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e 
Thárik Gouvêa Varotto. Ausente o Vereador Daniel Geraldo Dias. O Presidente 
declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. Em seguida concedeu a 
palavra ao Vereador Allan Martins Dutra Borges. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei 
015/2021 autoria do Executivo: “Dispõe sobre o custeio de despesas para ações de 
controle populacional e dá outras providencias”. Colocado em segunda discussão e 
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4- Projeto de Lei 
017/2021 de autoria do Executivo: “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais 
Suplementares e dá outras providências”. 5- Parecer Jurídico Projeto de Lei 
017/2021: Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda: O vereador disse que gostaria de deixar registrado que a 
propriedade do Senhor Maximiano Lamas Dias foi considerada pelo IEF reserva do 
patrimônio natural ficando protegida para sempre. Palavra com o Presidente 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse ao vereador Eduardo que sua 
manifestação ficara registrada nos anais desta casa. Informou ter recebido um ofício da 
Secretária de Educação Senhora Luciana Gonçalves Borges e do Secretário de Saúde 
Senhor Pablo Carpanez onde informam sobre a convocação do Comitê de Combate ao 
Coronavirus para reunião que será realizada na quarta-feira dia 05/08/2021 às 9:30hs 
na Câmara Municipal para tratar dos assuntos referentes as aulas presenciais na rede 
de ensino publico municipal. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O 
vereador usou a palavra que gostaria de agradecer ao prefeito pelo pronto atendimento 
com relação a vinda do castramovel, disse que já entrou em contato com as pessoas 
que fazem o trabalho de tratar e cuidar desses animais de rua, que a prioridade da 
castração são esses animais, eles  serão recolhidos um dia antes para serem tratados e 
fazer o preparo antes da cirurgia que é muito importante, bem como o pós operatório, 
explanou como será feito os atendimentos e pediu o apoio de todos,  disse ainda que a 
castração acontecerá nos dias 17, 18 de 19 de agosto do corrente mês.   Palavra com 
o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse ao vereador Thárik que 
se ele achar importante e quiser contar com o apoio do Site e do Facebook da Câmara 
é só falar com o Senhor Mauro Célio que é o responsável pelas redes sociais. Palavra 
com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que infelizmente o número de 
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procedimentos que poderão ser feitos é muito menor que a demanda. Palavra com o 
Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que na reunião onde discutiram esse 
tema falou sobre a Lei de sua autoria e já conversou com o prefeito, parabenizou o 
Vereador Thárik pela iniciativa, disse que essa ação precisa ser constante, que como 
foi dito pelo vereador não tem como atender a todos, a demanda é grande em todo o 
estado, disse que é preciso melhorar a Lei e ter esse serviço constante no município, 
deixando claro que a preferência são os animais abandonados. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O vereador disse que está próxima a campanha 
de vacinação contra a raiva e tem escutado de muitas pessoas que não irão vacinar seus 
animais porque irão morrer, sempre vacinou seus animais com a vacina do município 
e nunca teve problema algum e deveriam empenhar em divulgar essas informações 
para a população, disse ainda que no município de Guarani entraram com um projeto 
de lei para que seja castrado 30 animais por mês e fizeram parceria Gemacon, mais 
uma vez disse que é preciso um trabalho constante. Palavra com o Vereador 
Francisco de Assis da Cruz:  O Vereador disse que anteriormente haviam discutido 
nesta casa quanto a plantão das farmácias, comentou que esses dias o Sr. Álvaro 
Christovam precisou de medicamento e todas fechadas estavam fechadas, que o 
presidente já iniciou conversa com a assessoria jurídica a esse respeito, sugeriu que 
todos os vereadores se empenhem nesse projeto de lei para que o município tenha 
farmácia de plantão para atender a população. Palavra com o Presidente Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Conforme mencionado pelo Vereador Francisco, 
conversou hoje com a Dra. Daniele -Assessora Jurídica e ela ficou de verificar um 
projeto de lei que seja constitucional e se encaixe a realidade do município, para que 
possa ser apresentado nesta casa em nome de todos os vereadores, esse é um tema que 
vem sendo discutido há vários anos e parece que este ano está tendo uma cobrança 
maior, mas que irão como legislativos através de uma lei bem elaborada tentar 
solucionar esse problema. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo 
ordenado que se lavrasse a  presente Ata.  
 
 
___________________________    
Allan Martins Dutra Borges     
 
 
__________ausente___________ 
Daniel Geraldo Dias 
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___________________________      
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 
 
 
___________________________    
Thárik Gouvêa Varotto 
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