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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1509/2020
       Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 23 de junho de 2020

Aos 23 (vinte e treis) dias do mês de junho 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 nº 05/2020 do Legislativo “Dispõe sobre a 
isenção do pagamento de inscrição em concursos públicos no âmbito do 
Município de Rio Novo, para os eleitores convocados e nomeados, que tenham 
prestados serviço eleitoral, e dá outras providências”. ORDEM DO DIA: 1- 
Projeto de Lei nº 05/2020 do Legislativo “Dispõe sobre a isenção do 
pagamento de inscrição em concursos públicos no âmbito do Município de Rio 
Novo, para os eleitores convocados e nomeados, que tenham prestados serviço 
eleitoral, e dá outras providências”. Colocado em segunda discussão e votação, 
encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emitir 
parace. Aprovado por unanimidade em segunda votação. PALAVRA LIVRE: 
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Fez uso 
da palavra para convocar os vereadores para sessão extraordinara a ser realizada 
no dia 30 (trinta) do corrente mês logo após a sessão ordinária, disse que o 
motivo da sessão extraordinária é devido ao número de projetos que estão 
tramitando na casa.  Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: 
Informou que recebeu um comunicado do Gabinete do Deputado Federal 
Euclydes Pettersen que está sendo liberado uma emenda parlamenter no valor de 
R$ 443.214,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e duzentos e quatorze reais) 
destinada a  saúde e pediu que constassem atá os seus agradecimentos ao 
Deputado. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira: Disse ter sido comunicado hoje pelo prefeito dessa autorização de 
pagamento, que ainda não consta no fundo municipal mas já está encaminhado, 
quem uma outra emenda no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) que são 
recursos parta incremento do PAB- Atenção Básica. Palavra com o Vereador 
Ivalto Rinco de Oliveira:   Fez uso da palavra para agradecer ao Prefeito 
Ormeu Rabello por atender seu pedido para construção de bueiros para captação 
de água  nas estratas rurais,  pedido este que já havia feito há vários outros 
prefeitos e nenhum tomou providência, parabenizou também pelas demais obras 
que estão sendo realizadas no município. Com relação aos requerimentos 
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votados hoje nesta casa  disse que tem conhecimento de que já estão sendo 
tomadas as providências. Socitou que fosse encaminhado um agradecimento ao 
prefeito pelo trabalhado de manilhamento para captação de água na estrada do 
carangueijo. Disse ainda que o Prefeito está ententando construir uma ponte  no 
terreno do falecido Senhor João Albino, é um ótimo projeto com grande 
benefício para o município, mas infelizmente está tendo uma certa dificuldado 
pois os herdeiros não estão concordando.  Comentou com relação as demais 
obras que estão sendo realizadas no município. 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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