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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº1575/2021 

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 03 de setembro de 2021. 
 
Aos 03(três) dias do mês de setembro de 2021, às 19:50:hs (dezenove horas e cinquenta 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Guilherme de 
Souza Nogueira, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores: Allan 
Martins Dutra Borges, Daniel Geraldo Dias, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Francisco de Assis da Cruz, Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, 
Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. O Presidente declarou aberta a 
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. Em seguida concedeu a palavra ao 
Vereador Allan Martins Dutra Borges.EXPEDIENTE: EXPEDIENTE:  1- Projeto 
de Lei 019/2021 do Executivo “Dispõe sobre a revisão geral anula dos servidores 
públicos do município de Rio Novo e dá outras providencias”.  2- Projeto de Lei 
020/2021 do Executivo “Autoriza revisão geral dos servidores do Magistério e da 
Educação e dá outras providências”. 3- Projeto de Lei 006/2021 do Legislativo 
“Dispõe sobre a autorização, na forma do art. 37, X, da Constituição Federal, para a 
revisão geral anual dos vencimentos, salários, gratificações, adicionais, proventos de 
aposentadorias e pensões dos servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Novo. 
ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei 019/2021 do Executivo “Dispõe sobre a revisão 
geral anula dos servidores públicos do município de Rio Novo e dá outras 
providencias”.  Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade 
2- Projeto de Lei 020/2021 do Executivo “Autoriza revisão geral dos servidores do 
Magistério e da Educação e dá outras providências”. Colocado em segunda discussão 
e votação. Aprovado por unanimidade 3- Projeto de Lei 006/2021 do Legislativo 
“Dispõe sobre a autorização, na forma do art. 37, X, da Constituição Federal, para a 
revisão geral anual dos vencimentos, salários, gratificações, adicionais, proventos de 
aposentadorias e pensões dos servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Novo. 
Colocado em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA 
LIVRE: O Presidente encaminhou o Projeto de Lei Complementar 001/2021 
“Estabelece o Plano de Carreira e Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e 
Agente de Combate às Endemias e dá outras providências” para as comissões emitirem 
parecer. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que esse é um 
projeto de âmbito nacional, sendo assim não tem o que alterar ou incluir no projeto que 
ele optava pela legalidade do mesmo e caso os demais membros da comissão estiverem 
de acordo pediria para emitir o parecer para que o projeto já entre em pauta na próxima 
reunião. Palavra com o presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
Alertou o Vereador Jordão informando que esse não é um projeto de reajuste do piso 
dos profissionais, esse projeto estabelece o plano de carreira e remunerações dos 
agentes. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que 
havia tido acesso ao projeto hoje, sugeriu que analisarem e estando de acordo emitam 
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o parecer favorável, se não, podem se reunir para discutirem o projeto. Palavra com o 
Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Fez uso da palavra para dizer que concordada 
com a sugestão do vereador Eduardo Miranda.  Palavra com o Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira: O Vereador disse que havia se confundido com o teor do projeto, 
e sugeriu que se reunissem na quinta-feira dia 09 às 17hs caso achem necessário. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo ordenado que se lavrasse apresente 
Ata.  
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