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

ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1505/2020
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 02 de junho de 2020

Aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2020, às 20h02min 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 nº 006/2020 do Executivo “ Autoriza a
criação de cargo em Comissão de Gerente de Unidade de Saúde e dá outras
Providências.” ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 006/2020 do
Executivo “ Autoriza a criação de cargo em Comissão de Gerente de Unidade
de Saúde e dá outras Providências.” Colocado em segunda discussão e votação,
encaminhado para a comissão de Legislação Justiça e Redação Final para emitir
parece. Aprovado por unanimidade em segunda votação. PALAVRA LIVRE:
Antes de dar início a palavra livre o presidente informou aos demais vereadores
que o balante resumido referente ao mês de maio/2020 já se encontrava
disponível nas mesas, e as notas fiscais estavam disponíveis na secretaria, que os
empenhos ainda não estavam assinados devido a um atraso da Planejar devido a
pandemia; informou tambémque na semana anterior aconteceu uma nova
reunião da comissão de reformulação da Lei Orgância e Regimento Interno, e
que houve um avanço com vários tópicos discutidos, e que provavelmente
haverá nova reunião na próxima semana. Na pauta tem o projeto 07/2020, o qual
presidente da comissão de Legislação e Redação Final Vereador Jordão Amorim
estára fazendo uma solicitação, os projetos 08/2020 e 09/2020 que já foram
encaminhados para assessoria jurídica pra emissão de parecer, e também o
projeto solicitado pelo Dr. Raul referente isenção de taxa de concurso público
para quem prestar serviços a justiça eleitoral, que também se encontra com a
assessoria jurídica e o projeto estára em nome de todos os vereadores, e o
projeto 005/2020 referente a LDO, sendo assim nas próximas quatro semanas a
casa terá uma agenda intensa, mas que tudo será feito com cautela, respeitando
todos os prazos. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Fez
uso da palavra para dizer que na ultima sessão foi ,prazo regimental; como foi
dito pelo Vereador Emauel Ayres é um projeto complexo, e o que chegou a esta
casa está vago, consultou a assessoria jurídica e foi formulado um modelo de
projeto completo, contendo valores, normatizando a concessão de um cemitério
até a concessão dos jazigos, incluído o acesso ao funcionário publico com
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desconto em folha caso tenha interesse, e por ser um projeto vasto, não tem
como ser incluído dentro do projeto já existente, que deixou uma copia na mesa
dos membros da comissão, informou ao presidente que encaminhará um oficio
sugerindo que o executivo acate o novo projeto. Palavra com o Presidente
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Presidente perguntou aos demais
membros da comissão se estavam de acordo. Após os mesmo confirmarem
estarem de acordo o Presidente solicitou ao vereador Jordão de AmorimPresidente da Comissão que encaminhasse o oficio informando que por
unanimidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o
encaminhamento de uma proposição de nova redação para o Projeto de Lei
007/2020. 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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