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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1437/2018
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 28 de dezembro de 2018.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês dezembro de 2018, às 20:15 (Vinte horas e
quinze minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda, reuniram-se em Sessão Extraordinária os
seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar
Prata Marques, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de
Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o
Vereador João Bosco Ferreira Pires. O Vereador Presidente Eduardo Luiz
Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara
Municipal. A seguir solicitou a Vice-Presidente Vereadora Dulcimar Prata
Marques que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de
Lei nº 020/2018 do executivo: “Autoriza a realização de alterações
orçamentárias através da abertura de Crédito Adicional Suplementar”. 2Projeto de Lei n º 022/2018 do Executivo “Cria vagas nos quadros do Poder
Executivo Municipal de Rio Novo para realização de concurso e dá outras
providência”. 3- Projeto de Lei nº 023/2018 do Executivo “Institui Taxa de
Localização que especifica e dá outras providencias”. ORDEM DO DIA: 1Projeto de Lei nº 020/2018 do executivo: “Autoriza a realização de alterações
orçamentárias através da abertura de Crédito Adicional Suplementar”. Colocado
em segunda discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem
parecer. Aprovado em segunda discussão e votação com 5 votos a favor e 3
votos contra, sendo estes do vereadores Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt
Netto e Emanuel Ayres C. S. do Carmo. 2- Projeto de Lei n º 022/2018 do
Executivo “Cria vagas nos quadros do Poder Executivo Municipal de Rio Novo
para realização de concurso e dá outras providência”. Colocado em segunda
discussão e votação, encaminhado para as comissões emitirem parecer.
Aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores
presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Desejou a todos os presentes um Prospero Ano Novo, e parabenizou
ao Presidente pela sua administração frente a esta casa neste ano de 2018.
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Endossou as palavras do
Vereador Jordão Amorim e parabenizou o Presidente pela condução dos
trabalhos no ano de 2018, disse que tiveram projetos polêmicos mas que tudo foi
contornado, desejou a todos um 2019 com muita saúde, muita paz e muito
entendimento pois são representantes do povo. Palavra como o Vereador
Daniel Geraldo Dias:
Desejou um excelente
Ano Novo para todos,
parabenizou o Presidente pelos trabalhos realizados nesta casa, e desejou ao
Vereador Jordão Amorim Ferreira muita sorte e que Deus o ilumine e lhe dê
sabedoria na condução dos trabalhos da casa no próximo ano. Palavra com o
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Agradeceu aos
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vereadores pelas palavras, e também aos funcionários da casa dizendo que “a
câmara somos todos nós vereadores, funcionários e a população que nos
abastece com suas necessidades, e agradecer a oportunidade, feliz por ser
presidente, e se errei com alguém peço desculpas, estamos sujeitos a erros, não
somos perfeitos, procurei atender todos na medida do possível, não medindo
esforço, e o que todos querem é que Rio Novo melhore”; desejou a todo a
população, funcionários e vereadores um 2019 muito bom, e ao Vereador Jordão
Amorim desejou um excelente trabalho e que ele não perca a humildade,
finalizou se colocou a disposição. Palavra com o Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Agradeceu as palavras do Presidente e do Vereador Daniel
Dias, que o Presidente estava certo em dizer que câmara é feita por todos, e
disse que se trabalharem todos juntos não tem como dar errado, e que humildade
é a base de tudo. 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

_________________________
Dulcimar Prata Marques

____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

__________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

________ausente_____________
João Bosco Ferreira Pires

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

___________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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