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 ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1595/2021 
        Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 10 de dezembro de 2021. 
  
Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2021, às 20:15hs (vinte horas e quinze 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, Daniel Geraldo Dias, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Francisco de Assis 
da Cruz, Ivalto Rinco de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. 
Ausente o Vereador Jordão de Amorim Ferreira.  O Presidente declarou aberta a Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a 
leitura do expediente. EXPEDIENTE- 1- Projeto de Lei 023/2021 autoria do 
Executivo “Estima a Receita e Fica a Despesa do Município de Rio Novo para o exercício 
financeiro de 2022. 2- Projeto de Lei nº 027/2021 de autoria do Executivo com 
emendas inseridas “Relaciona as Entidade que poderão ser contempladas por subvenção 
social para o exercício de 2022, e dá providências.”.  ORDEM DO DIA: 1- Projeto de 
Lei 023/2021 autoria do Executivo “Estima a Receita e Fica a Despesa do Município de 
Rio Novo para o exercício financeiro de 2022. Colocado segunda discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  2- Projeto de Lei nº 027/2021 de 
autoria do Executivo com emendas inseridas “Relaciona as Entidade que poderão ser 
contempladas por subvenção social para o exercício de 2022, e dá providências.”.  
Colocada em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 
Presentes. Antes de dar início a palavra livre o Presidente lembrou aos vereadores que na 
próxima semana será a última sessão para o encerramento das atividades legislativas do 
corrente ano, disse ainda existem projetos em pauta portanto convocou sessão 
extraordinária para dia 14/12/2021 às 19hs para estarem discutindo e votando os seguintes 
Projetos de Lei: PL nº 30/2021 “Que Ratifica o Protocolo de Intenções da Agência de 
Cooperação |Intermunicipal em Saúde Pé da Serra/ACISPES, nos termos e para os fins 
da Lei nº 11.107/2005,  PL nº 31/2021 “Ratifica a adesão do Município à Agência de 
Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra/ ACISPES e dá outras providências”.  
e PL 032/2021 “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá outras 
providências.", caso os projetos tenham aprovação na primeira votação, posteriormente 
será aberta nova extraordinária para segunda, considerando que o projeto de abertura de 
credito suplementar está ligado diretamente ao pagamento do 13º salário dos 
Funcionários, em seguida solicitou que as comissões se reunissem e emitissem os 
pareceres.  Convocou sessão extraordinária para o dia 17(dezessete) após a sessão 
ordinária, informando que entrará em pauta o Projeto de Lei 008/2021 do Legislativo 
“Fica criado programa de incentivo a adoção, posse responsável de animais domésticos 
bem como incentivo ao combate aos maus tratos, e dá outras providências” 
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Projeto de Lei 028/2021 “Inseri dispositivos no Código Tributário Municipal e dá outras 
providências”, Projeto de Lei 029/2021” Dispõe sobre a criação do programa de estágios 
de estudantes no Município de Rio Novo e dá outras providências”, e o Projeto de Lei 
complementar que trata do novo código de postura. PALAVRA LIVRE: Palavra com 
o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O vereador sugeriu que as comissões 
se reunissem na quarta-feira dia 15 para discutirem e emitirem os pareceres referente aos 
projetos mencionados. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Sugeriu que se reunissem na terça-feira antes da sessão extraordinária. 
Ficando confirmada a reunião das comissões para Terça-Feira dia 15/152/2021. Palavra 
com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O Vereador disse que ontem ele, 
Vereador Thárik e o Prefeito estiveram na reunião da Agência para o Desenvolvimento 
de Juiz de Fora e Região, que o assunto mais abordado foi a ZPE, a reunião foi muito 
proveitosa com ótimas possibilidades para o desenvolvimento de Rio Novo e região. 
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Parabenizou os 
vereadores pela participação na reunião e disse que onde tem um vereador a Câmara 
Municipal está presente. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: 
Fez uso da palavra para dizer que foi encaminhado ao Senhor José Luiz Rabite uma cópia 
do código de postura para que ele leia, analise e veja se há necessidade de algum ajuste 
que possa ter passado despercebido pela comissão de reformação. Palavra com o 
Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que pediu hoje que a 
Assessora Jurídica que faça a análise do projeto, desta forma se houver alguma proposição 
da comissão de alguma alteração do texto básico que seja encaminhado para a Assessoria.  
Palavra como Vereador Thárik Gouvêa Varotto: O Vereador disse que achou muito 
proveitosa para o município a reunião de ontem realizada através da Agencia de 
Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, que gostaria de agradecer ao Senhor Márnio 
Camacho, que foi quem se empenhou juntamente com outras pessoas de Juiz de Fora e o 
coordenador das ZPEs Elson Braga para que os assuntos fossem abordados e esclarecidos.  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse a 
presente Ata. 
 
  
 
_____________________________    
Allan Martins Dutra Borges     
 
 
_____________________________ 
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 
 
 
 
________ausente________________    
Jordão de Amorim Ferreira     
 
 
 
_______________________________ 
Pedro Gonçalves Caetano 
 
 
 
_______________________________  
Thárik Gouvêa Varotto  
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