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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1493/2020
       Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de fevereiro de 2020

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2020, às 20h10min no “Plenário 
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira, 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, Ivalto Rinco 
de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e 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 001/2020 do Executivo “ Autoriza 
adequação dos Anexos I da Lei nº 1.101 de 29/06/2012 e dá outras 
providências”. 2- Projeto de Lei nº 002/2020 do Executivo. “Dispõe sobre a 
revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e dá 
outras providências”. 3- Projeto de Lei nº 003/2020 do Executivo. “Autoriza o 
pagamento do Piso Nacional para os Agentes Comunitários de Sapude e 
Agentes de Combate a Emdemias que menciona.”. 4- Projeto de Lei nº 
001/2020 do Legislativo:” Reajusta Vencimentos dos cargos de Provimento 
Efetivo, em comissão e do Quadro de Inativo da Câmara Municipal de Rio 
Novo.  5- Projeto de Lei nº 002/2020 do Legislativo: “Dispõe sobre a Revisão 
Geral Anutal dos Subsídios dos Agentes Polticos do Município de Rio Novo 
(Prefeito e Vice-Prefeiro, Secretários Municípais, Coordenadores Municipais e 
dos Vereadores)”. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei 001/2020 do 
Executivo “ Autoriza adequação dos Anexos I da Lei nº 1.101 de 29/06/2012 e 
dá outras providências”. Colocado em segunda discussão e votação, 
encaminhado para a Comissão de Legislação, Justição e Redação Final para 
emitir parecer. Aprovado por Unanimidade. 2- Projeto de Lei nº 002/2020 do 
Executivo. “Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do 
município de Rio Novo e dá outras providências”. Colocado em segunda 
discussão e votação, encaminhado para a Comissão de Legislação, Justição e 
Redação Final para emitir parecer. Aprovado por Unanimidade.  3- Projeto de 
Lei nº 003/2020 do Executivo. “Autoriza o pagamento do Piso Nacional para 
os Agentes Comunitários de Sapude e Agentes de Combate a Emdemias que 
menciona.” Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para a 
Comissão de Legislação, Justição e Redação Final para emitir parecer. 
Aprovado por Unanimidade. 4- Projeto de Lei nº 001/2020 do Legislativo:” 



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
           Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

     Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
           email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

2

Reajusta Vencimentos dos cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e do 
Quadro de Inativo da Câmara Municipal de Rio Novo.  Colocado em segunda 
discussão e votação, encaminhado para a Comissão de Legislação, Justição e 
Redação Final para emitir parecer. Aprovado por Unanimidade. 5- Projeto de 
Lei nº 002/2020 do Legislativo: “Dispõe sobre a Revisão Geral Anutal dos 
Subsídios dos Agentes Polticos do Município de Rio Novo (Prefeito e Vice-
Prefeiro, Secretários Municípais, Coordenadores Municipais e dos Vereadores)”. 
Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para a Comissão de 
Legislação, Justição e Redação Final para emitir parecer. Aprovado por 
Unanimidade. O Presidente antes de dar início a palavra livre agradeceu  a todos 
os vereadores pelo consenso em votarem o reajuste salarial dos funcionários do 
munícipio, mesmo fora dos tramites da casa que é de 48 horas, pois o projeto 
deu entrada hoje na casa, mas após ser consultado a funcionaria do RH e a 
mesma informar que se aprovado ainda hoje os funcionários já reberiam o 
próximo pagamento com o reajuste foi que chegaram a esse consenso, disse 
ainda que gostaria de deixar claro que mesmo não cumprindo o prazo de 48 
horas, todos os projetos foram votados com os pareceres jurídicos e o impacto 
orçamento  e em monente algum foi feito um votação irresponsável por nenhum 
vereador desta casa, e que essa é uma forma de agradecer os funcionários 
públicos pelos serviços prestados por eles. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O Vereador solicitou requerimentos 
verbais 1)  boca de lobo existente na rua Circe Dias Ferreira próximo ao antigo 
matadouro que se encontra entupida, e tem a rua fica parecendo um rio, 
causando um serio transtorno; 2) Manutenção nas ambulâncias do anexo, e após 
manutenção que seja criado um checklist, de óleo, pneu, parabrisa e etc tudo que 
um veículo tem para quando o motorista for pegar o veículo marcar se está tudo 
ok, para se ter um controle ve ver quem estragou, pois infelizmente tem 
escutado reclamação de usuários e motoristas quanto ao desgaste do carro, 
alguns não tem o devido cuidado, e tem carros com suspensão ruim, lâmpada 
ruim, pneu careca, e o usuário é que está sendo prejudicado com o  mal uso do 
veículo. Palavra com o Presidente Guilherme de Souza Nogueira:  Disse  ao 
Vereador Jordão de Amorim que as solicitações serão encaminhadas em forma 
de ofício. Lembrou a todos que na proxima terça-feira é carnaval e não haverá 
sessão, e já fica convocada a sessão extraordinária para após a ssesão ordinária 
do dia 03 de março, em caráter definito para estar sendo colocado em discussão 
e votação as contas o exercício de 2016 conforme ficou acordado na reunião 
interna.  Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a 
reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.
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___________________________
Daniel Geraldo Dias

___________________________
Dionísio Da Dalt Netto

___________________________  
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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
           Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

     Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
           email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

4


