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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1488/2019
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 30 de dezembro de 2019

Aos 30 (Trinta) dias do mês de dezembro de 2019, às 19h42min no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de Amorim
Ferreira, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores:
Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres
Costa Semedo do Carmo, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto Rinco de
Oliveira e João Bosco Ferreira Pires. Ausente os Vereadores Daniel Geraldo
Dias e Dionísio Da Dalt Netto. 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 nº
032/2019 do Executivo “Institui o Programa Moradia e Cidadania no Município
de Rio Novo e dá outras providências." 2- Projeto de Lei nº 033/2019: “Que
autoriza abertura de credito adicional suplementar e dá outras providências.”
ORDEM DO DIA: : 1- Projeto de Lei nº 032/2019 do Executivo “Institui o
Programa Moradia e Cidadania no Município de Rio Novo e dá outras
providências." Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para a
Comissão de Legislação Justiça e Redação Final emitir parece. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. 2- Projeto de Lei nº 033/2019 do
executivo: “ Que autoriza abertura de credito adicional suplementar e dá outras
providências.” Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para a
Comissão de Legislação Justiça e Redação Final emitir parece. Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: Antes de dar inicio
a palavra livre o presidente comunicou que o vereador Dionísio Dadalt justificou
sua ausência, já o vereador Daniel Geraldo Dias há varias sessões não
comparece nem justiça sua ausência, e infelizmente não existe nada no
regimento interno que puna os ausentes e acha necessário que seja feita uma
revisão no regimento interno, que fizeram esse questionamento o ano interio
mas não houve tempo e torcia para que no próximo ano consigam fazer. Palavra
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse ao Presidente que antes
dele chegar hoje na casa fez uma pequena reunião com o vereador Eduardo
Miranda, Vereador João Bosco e com a participação da Vereadora Dulcimar e
que há alguns dias atrás esteve em reunião com assessor jurídico da casa e
manifestou a ele a intenção de enfim fazer a reforma tanto do Regimento Interno
quanto da Lei Orgânica do Município, que seria uma reforma geral, visto que da
forma atual está muito confuso, existem coisas que não se usa mais no
Regimento Interno, assim como na Lei Orgânica e são necessária correções e
atualizações devido as mudanças com o passar dos anos, assim como citou o
presidente a respeito das faltas do vereador, que é uma coisa que não se pode
admitir, mas o regimento interno não dá nenum embasamento para se tomar
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uma atitude, disse ainda que no proximo ano o município vai estar complentanto
seus 150 anos e seria um grande presente do Poder Legislativo poder apresentar
a sua população uma nova Lei Orgânica e um novo Regimento Interno, e a partir
daí caminhar para o Plano Diretor, e o Código de Postura conforme lembrou o
vereador Emanuel Ayres, estou como vereador desde 2013 e sempre falando da
necessida das reformas, mas se não tomarem uma atitude e derem o ponta pé
inicial nunca irão fazer, afirmou que já foi feita essa iniciação, e acreditava que
na segunda semana de janeiro os vereadores estarão sendo convocadas para
reunião extraordinária onde estarão sendo formanda as comissões permanentes e
também a comissão de elaboração da nova Lei Orgânica do Município e do
Regimento Interno, e a partir daí estarem fazendo uma lei que irá lhes dar uma
diretriz para os próximos anos no município e na câmara, como está não pode
ficar, pois o Regimento Interno é muito vago, as vezes exigem coisas que
poderiam ser simplificadas, e existem coisas que por um voto trava todo o
município, e disse que irão caminhar para em 2020 estarem apresentando essas
novas leis para o município. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Desejou boa sorte ao vereador Guilherme Nogueira e disse
que conte com ele para esse trabalho. Palavra com a Vereadora Dulcimar
Prata Marques: Disse que não podem considerar essa como a ultima reunião
pois não sabem o que pode estar vindo e seja necessário extraordinária. Desejou
a todos um prospero ano novo e que seja igual ou melhor que este, pois acha que
são privilegiados por estarem aqui e a adminstração estar conseguindo realizar
obras, o mantendo o pagamento em dia, sabe que é uma obrigação do poder
executivo, mas é preciso ser valorizado. Desejou ao vereador Guilherme um
ano produtivo e lhe disse que pode contar com a sua colaboração, agradeceu e
parabenizou ao Presidente que soube conduzir os trabalhos desta casa. Palavra
com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que assim
como falou na ultima sessão ele que agradece a confiança depositada em sua
pessoa por aqueles que deram a ele seu voto para que pudesse conduzir os
trabalhos da casa durante esse ano, desejou um feliz ano novo e que Deus
ilumine a todos. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou
encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse
apresente ata.
________ausente_____________
Daniel Geraldo Dias
________ausente_____________
Dionísio Da Dalt Netto
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___________________________
Dulcimar Prata Marques
__________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda
___________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo
___________________________
Guilherme de Souza Nogueira
_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira
___________________________
João Bosco Ferreira Pires
____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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