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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1428/2018
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 20 de novembro de 2018.

Aos 20 (vinte) dias do mês novembro de 2018, às 20:45 (Vinte horas e quarenta
e cinco 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, João Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira e Pedro
Gonçalves Caetano. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda
declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal, passando a seguir
para a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 019/2018
do executivo “Que altera a lei nº 1256 de 18 de dezembro de 2017 e dá outras
providências”. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 019/2018 do
executivo “Que altera a lei nº 1256 de 18 de dezembro de 2017 e dá outras
providências”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para as
comissões emitirem parecer. Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE:
Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que diante do apelo da
Sra. Dilza Monteiro, gostaria de reivindicar com referencia ao prazo para
respostas dos requerimentos, para que seja cumprido os 15 dias, e perguntou se
os requerimentos do dia 06 já haviam sido respondidos, que o prazo de quinze
não é invenção sua, que está na Lei Orgânica, e é preciso ter um prazo, pois
daqui 15 dias se Senhora Dilza Monteiro voltar a esta casa e o que dirão para
ela, e que gostaria de perguntar mais umas vez se as prestações de conta deste
ano já chegaram. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier
de Miranda: Em resposta ao Vereador Daniel Dias, disse que as prestações de
contas, as de 2018 ainda não vieram. Palavra com o Vereador João Bosco
Ferreira Pires: Solicitou que fosse feito reitera de oficio encaminhado a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos solicitando que informassem os
logradouros do município que constam no mapa do correios para que pudessem
solicitar do executivo que encaminhassem os projetos de lei de nomeação de
ruas, pois ainda existem ruas no município que tem infra-estrutura e não
recebem correspondências por não constar no mapa dos correios, visto que o
oficio foi encaminhado há mais de seis meses e até o momento não houve
resposta. 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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