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 ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1597/2021 
         Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 14 de dezembro de 2021. 
  
Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2021, às 19: 45hs (dezenove horas e 
quarenta e cinco 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, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves 
Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. Ausente o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira. 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 028/2021 de autoria do Executivo “Inseri dispositivos no Código 
Tributário Municipal e dá outras providências”.  2- Projeto de Lei 030/2021 de 
autoria do Executivo “Ratifica o Protocolo de Intenções da Agência de Cooperação 
Intermunicipal em Saúde Pé da Serra/ ASSISPES, nos termos e para os fins da Lei nº 
11.107/2005 e dá outras providências”. 3- Projeto de Lei 031/2021 de autoria do 
Executivo: “Ratifica a adesão do Município à Agência de Cooperação Intermunicipal 
em Saúde Pé da Serra/ ACISPES e dá outras providências”. 4- Projeto de Lei 032/2021 
de autoria do Executivo “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares 
e dá outras providências."  4- 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”.  5- Projeto de Lei 
009/2021 do Legislativo: “Dispõe sobre a obrigatoriedade casas agropecuárias, pet 
shops, clínicas veterinárias, comércios que comercializam produtos com destinação 
animal, e afins, na colocação de placas informativas sobre a existência do crime de 
maus tratos contra animais, conforme a lei 9605/98 e lei 14.064/2020, assim como o 
telefone e/ou local para formalizar a denúncia, de autoria do Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto”. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei 028/2021 de autoria do Executivo 
“Inseri dispositivos no Código Tributário Municipal e dá outras providências”.  
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. 2- Projeto de Lei 030/2021 de autoria do Executivo “Ratifica o Protocolo 
de Intenções da Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra/ 
ASSISPES, nos termos e para os fins da Lei nº 11.107/2005 e dá outras providências. 
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes.  3- Projeto de Lei 031/2021 de autoria do Executivo: “Ratifica a adesão 
do Município à Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra/ 
ACISPES e dá outras providências”. Colocado em segunda discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 4- Projeto de Lei 032/2021 de 
autoria do Executivo “Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá 
outras providências." Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por 
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unanimidade dos vereadores presentes.  4- 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”.  Colocado 
em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes 
5- Projeto de Lei 009/2021 do Legislativo: “Dispõe sobre a obrigatoriedade casas 
agropecuárias, pet shops, clínicas veterinárias, comércios que comercializam produtos 
com destinação animal, e afins, na colocação de placas informativas sobre a existência 
do crime de maus tratos contra animais, conforme a lei 9605/98 e lei 14.064/2020, 
assim como o telefone e/ou local para formalizar a denúncia, de autoria do Vereador 
Thárik Gouvêa Varotto”. Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Disse que tem visto pelas ruas de Rio Novo um 
problema grave de saúde, que é a falta de responsabilidade dos munícipes em colocar 
o lixo fora do horário e em dias que não há coleta, que isso e uma falta de respeito 
inclusive com os funcionários da coleta,  sugeriu que esta casa busque uma forma de 
solucionar o problema, citando como exemplo uma carro de som circulando nas ruas 
falando sobre o assunto e pedindo a colaboração da população. Palavra com o 
Vereador Allan Martins Dutra Borges: Disse que compartilha das palavras do 
Vereador Thárik Varotto, e para isso nada melhor que tomar ações enérgicas sobre 
diversas situações dando um choque de realidade mostrando que as coisas irão mudar 
a partir da promulgação novo código de postura.  Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Concorda com algumas coisas das palavras do vereador Allan, mas 
de início antes de ser aprovado o código de postura deveriam colocar o carro de som 
alertando a população pois é um meio de comunicação que chega a todos os munícipes, 
e é uma forma de conscientização antes que o código seja colocado em pratica. Palavra 
com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Fez uso da palavra para 
dar duas sugestões, transformar a solicitação em ofício e encaminha ao executivo para 
que avalie a possibilidade como uma ação de conscientização ou formalizar um 
requerimento para entrar na pauta de sexta feira. Palavra com o Vereador Thárik 
Gouvêa Varotto: Sugeriu que formalizassem um requerimento em nome de todos os 
vereadores. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: usou a 
palavra para perguntar se haverá necessidade de mais alguma reunião com referência 
ao código de postura ou somente se houver alguma emenda. Palavra com o Presidente 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira:  Disse que dia 17 será a última reunião 
antes do recesso com reunião ordinária e extraordinária para discussão e votação do 
Projeto de Lei Complementar do código de postura e Projeto de Lei 029/2021 que “Cria 
programa de estágio de estudantes no Município de Rio Novo-MG e dá outras 
providências”. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que 
se lavrasse a presente Ata. 
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_____________________________    
Allan Martins Dutra Borges     
 
 
_____________________________ 
Daniel Geraldo Dias 
 
     
_____________________________    
Eduardo Luiz Xavier de Miranda    
 
 
_____________________________ 
Francisco de Assis da Cruz 
 
    
______________________________    
Guilherme de Souza Nogueira     
 
 
_________ausente______________ 
Ivalto Rinco de Oliveira 
 
 
_______________________________    
Jordão de Amorim Ferreira     
 
 
_______________________________ 
Pedro Gonçalves Caetano 
 
 
_______________________________  
Thárik Gouvêa Varotto  
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