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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1467/2019
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 20 de Agosto de 2019

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2019, às 19h:55min no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de Amorim
Ferreira, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores: Daniel
Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, 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. O
Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. A
seguir o solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1Projeto de Lei 016/2019 com emenda inserida “Autoriza a abertura de
Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências.” ORDEM DO
DIA: 1- Projeto de Lei 016/2019 do Executivo com emenda inserida
“Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá outras
providências.” Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emitir parecer. Aprovado por
unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra como Vereador Daniel Geraldo
Dias: Solicitou ao presidente que fosse feita uma consulta a Assessoria Jurídica
com referência aos prazos regimentais, para que não haja divergências, pois
achou ter um prazo maior para emitir o parecer. Perguntou se o executivo já
havia encaminhado as notas de empenho. Palavra com Presidente Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Em resposta ao Vereador Daniel Dias disse que
já se encontra na casa as notas de empenhos até o mês de dezembro/2018 e que
irá solicitar da assessoria jurídica uma posição quanto a questão dos prazos
regimentais e será colocada na mesa de cada vereador para consulta quando
necessário. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse
que estava aguardando a palavra livre para colocar essa questão em debate, logo
que retornou ao seu mandato levantou-se a questão de se estão fazendo uma
reforma no Regimento Interno, não sabe se cabe ao momento por ser complexo,
mas sugeriu que fosse solicitado ao assessor jurídico a nomeação de uma
comissão, pois existem várias questões no regimento interno que tem dupla
interpretação, citou como exemplo as comissões, que no seu entendimento tem
dez dias para emitir parecer, e foi assim na ultima legislatura, observando que
cabe ao presidente emitir o parecer e submete-lo ao outros membros, que podem
ser contra e esse parecer nem chega no plenário para estar sendo votado, e
acreditava que com trinta dias uma comissão poderia colocar em plenário e ser
votado, sanando as dúvidas e as duplas interpretações que existem e solicitou
que pelo menos essa parte das comissões e de prazos possam ser colocado de
maneira atualizada no regimento interno. Palavra com o Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: disse existir um conflito entre o Regimento Interno e a Lei
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Orgânica em alguns pontos e que é preciso haver uma harmonia entre os dois,
que existe algumas alterações que está estudando juntamente com o assessor
jurídico, mas há a necessidade de que seja revisto tanto o Regimento Interno
quanto a Lei Orgânica e isso demanda um tempo maior, mas concordava que
poderia ser revisto a questão das comissões e dos prazos, que no seu ponto de
vista o prazo para emissão de parecer deveria ser de 7(sete) dias, que é o prazo
entre uma sessão e outra, e caso haja necessidade de um prazo maior por ser
projeto mais extenso que outro membro da comissão solicite mais prazo.
Palavra como Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que a reunião
da Câmara acontece toda terça-feira, e caso o vereador solicite prazo, terá até
segunda-feira para apresentar o parecer, seja apreciado e caso outro vereador
julgue necessário solicite novo prazo, é preciso colocar todos os pontos para
buscar essa modificação e deixar mais claro para todos. Palavra com o
Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que será agendado
para o próximo mês uma reunião para discutirem o assunto. Palavra com o
Vereador João Bosco Ferreira Pires: Sugeriu que antes da reunião onde será
discutida a questão das comissões e prazos, que todos leiam o regimento interno
e já tragam suas dúvidas e sugestões e também passem suas dúvidas para o
assessor jurídico para que ele dê orientações, e assim e a reunião possa ser mais
proveitosa. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
O Presidente disse que em sua sala existem cópias do Regimento Interno a
disposição dos vereadores, disse ainda que irá apresentar em breve um projeto
de lei alterando o regimento interno no artigo que se refere a eleição da mesa
diretora, permitindo que a mesa possa ser reeleição durante os quatro anos do
mandato, uma vez que existe um transtorno físico com idas e vindas para a
alterações de dados nos órgão competentes e despesas financeiras anualmente
com a troca da mesa diretora, no projeto seria mantido a eleição anual mas
permitiria a reeleição durante os quatro anos de mandato caso o plenário esteja
de acordo. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada
a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

____________________________
Daniel Geraldo Dias

_____________________________
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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