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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1232/2015
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 02 de junho de 2015.

Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2015, às 20h00 min, em sua sede própria, reuniuse em sessão Extraordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do
vereador Vinícius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes vereadores:
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, José Adriano
Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Guilherme de Souza Nogueira e
Dulcimar Prata Marques. Ausente o vereador Allan Martins Dutra Borges. ATA – Não
havendo tempo hábil para confecção da Ata n°. 1231/2015, será a mesma votada
posteriormente. EXPEDIENTE – 01 – PROJETO DE LEI Nº. 006/2015. Altera a
redação do Inciso III, do § 1º, Art. 1º; Altera redação do Art. 2º e acrescenta o Art. 3º no
Projeto de LEI 006/2015 que “Dá novos prazos para cumprimento da Lei 1023 de
26/12/2008 e dá outras providências.” Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita
Municipal. 02 – Projeto de Lei 011/2015 “Autoriza o pagamento do Piso Nacional para
os Agentes que menciona”. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal.
ORDEM DO DIA – PROJETO DE LEI Nº. 006/2015. Altera a redação do Inciso III,
do § 1º, Art. 1º; Altera redação do Art. 2º e acrescenta o Art. 3º no Projeto de LEI
006/2015 que “Dá novos prazos para cumprimento da Lei 1023 de 26/12/2008 e dá
outras providências.” Encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por unanimidade
dos presentes. 02 – Projeto de Lei 011/2015 “Autoriza o pagamento do Piso Nacional
para os Agentes que menciona”. Encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por
unanimidade dos presentes. Palavra com o presidente Vinicius Araujo. O vereador
Allan Borges solicitou prazo de cinco dias no Projeto 007/2015. Como ele não está
presente não votaremos o projeto em 2° votação hoje. Queremos ouvir todos, não
votaremos passando por cima das opiniões dos vereadores, tenho certeza que a
comissão se reunirá e emitirá um parecer. Anteriormente, em 2012 foi aprovada uma
suplementação de 30%. Aprovamos uma suplementação de 5%, em 2013 e 2014 e
depois o Executivo solicitou suplementação de 15% e nós concedemos. Creio que todos
os vereadores tem consciência desta necessidade. Deixarei o projeto, e estenderei o
prazo, quero que o vereador Guilherme se comprometa e emitir este parecer para que
possamos na próxima semana realizar a reunião extraordinária para votarmos o projeto
na terça-feira. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria que
fosse enviado ofício a FIEMG, solicitando que sejamos informados sobre as reuniões e
assuntos referentes à criação da área de desenvolvimento da Zona da Mata. Palavra com
o vereador José Adriano. Gostaria de solicitar a V. Exa. que consulte o jurídico, eu
penso em colocar o nome da sala de contabilidade da nossa prefeitura o nome do Sr.
Miltonilo Campos Rosa, temos ruas, espaços públicos com nome de personalidades do
município, temos que reconhecer o que o Miltonilo fez pela nossa cidade, gostaria de
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saber se é em forma de indicação ou através de projeto de lei. Gostaria que fosse em
nome de toda Câmara, se for possível que se coloque em local visível. Não havendo
mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se
lavrasse a presente Ata.
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