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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1520/2020
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 08 de setembro de 2020

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2020, às 19h15min no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Guilherme de Souza
Nogueira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel
Geraldo Dias, Dionísio Dadalt Neto, 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 Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou dispensa da
leitura da Ata nº 1519/2020 de 01/09/2020 que foi colocada em primeira e única
discussão e votação. Aprovadas por unanimidade. A seguir o Presidente
solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1Requerimento nº 062/2020 Autor: Guilherme de Souza Nogueira e Jordão de
Amorim Ferreira. Exmos. Srs.Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo.
Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do
Regimento Interno, requererem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao
Executivo Municipal a seguinte solicitação: - Reitera Requerimento nº 078/2018
“Que solicita nivelamento na esquina da rua Dr. Aristóteles da Paixão com a rua
João Carlos Miranda.” Justificativa: O requerimento visa atender a
reivindicação de moradores que temem o risco de acidente com veículos devido
a inclinação existente no entroncamento das ruas acima citadas. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 08 de setembro de 2020. Guilherme de Souza Nogueira e
Jordão de Amorim Ferreira. 2 – Leitura de Ofício: Ofício GABIN/CONTAB.
272/2020 “ Encaminha a esta casa as notas de empenhos e balancetes
financeiros referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2020”.
ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 062/2020 Autor: Guilherme de Souza
Nogueira e Jordão de Amorim Ferreira. Colcoado em primeira e única
discussão. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Pediu
autorização aos vereadores proponentes para assinar com eles o requerimento.
Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Permitiu
que a vereadora Dulcimar para assinasse também o requerimento e disse que a
situação no local é preocupante não somente para quem trafega como para o
morador da casa que fica na esquina, pois caso acontece de um veículo tombar
no local a casa será atingida, por esse motivo que solicitam providência, e caso
necessário interditem a passagem para segurança de todos. Colocado em
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a
palavra livre o presidente cumprimentou o Vereador Jordão de Amorim
Ferrreira pelo seu aniversário. PALAVRA LIVRE: Palavra com a Vereadora
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Dulcimar Prata Marques: Comentou que essa semana uma munícipe a
procurou para saber se no anexo tinha uma medicação a qual necessitava com
urgência e não havia nenhuma farmácia aberta, e infelizmente no anexo não
tinha para estar cedendo; disse que anteriormente a Drogaria Santa Virginia
ficava aberta todos os dias atá as 22hs, mas hoje todas as quatro farmácias do
município encerram suas atividades às 20hs, e sugeriu que fosse elaborado um
projeto de lei para que tenha no município uma farmácia de pantão. Palavra
como Presidente Vereador Guilheme de Souza Nogueira: Disse que irá
entrar em contato com a assessoria jurídica da câmara para que seja elaborado
um projeto de lei, comentou que no município de São João Nepomuceno existe
essa lei e no site da câmara é divulgado a farmácia que vai estar de plantão no
dia. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Usou a palavra
para solicitar que seja encaminhado ao excutivo um requerimento pedindo
providências quanto a acessibilidade no Cemitério Municipal devido a
existência de escadas o que dificuldade de circulação do carrinho que transporta
as urnas, disse ainda acreditar ser uma obra de baixo custo e que irá atender as
necessidades. Palavra como Presidente Vereador Guilherme de Souza
Nogueira: Disse ao vereador Jordão de Amorim que a solicitação poderia ser
feita através de ofício ou então que seja formalizado por ele para ser
encaminhado em forma de requerimento na próxima sessão. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que irá formalizar o
requerimento em nome de todos para entrar na próxima sessão. Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Parabenizou o Vereador Jordão
de Amorim pelo seu aniversário e em seguida e disse que domingo dia 13 será
lançado o vídeo em comemoração aos 150 anos do município, e pediu a todos
aqueles que puderem que compartilhem, pois a equipe da secretaria de cultura se
empenhou muito para realizar esse trabalho onde conta a história de Rio Novo
antigo e atual. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza
Nogueria: Disse que aguardariam o próximo domingo mas que tinha certeza
devido a equipe envolvida que será um trabalho de qualidade. 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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