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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1237/2015

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de junho de 2015.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2015, às 20h00 min, em sua sede própria, 
reuniu-se 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: 
Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, Carlos Alberto do Carmo Mattos, 
Guilherme de Souza Nogueira, Dulcimar Prata Marques, José Adriano Tostes Xavier e 
Sebastião José Esperança. Ausente o vereador Allan Martins Dutra Borges. ATA – Não 
havendo tempo hábil para confecção da Ata n°. 1236/2015, será a mesma votada 
posteriormente. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei 009/2015 que “Dispõe sobre a 
lei de diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras 
providências”. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. ORDEM DO 
DIA – 01 – Projeto de Lei 009/2015 que “Dispõe sobre a lei de diretrizes 
orçamentarias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências”. 
Encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de 
parecer final. Em 2° discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 
PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Eder Lima. Gostaria que fosse enviado 
ofício ao executivo, parece que haverá jogos de inverno, eles utilizarão o CAIC, que se 
informe qual o prazo para que os reparos sejam feitos por parte do município. Agradeço 
também a presença dos vereadores que participaram com brilhantismo da posse da mesa 
diretora do Parlamento Jovem na última terça-feira. Palavra com o vereador Sebastião 
Esperança. Quanto aos elogios aos funcionários da dengue, nos esquecemos de 
agradecer ao Almirante Tosta pelo trabalho feito por fuzileiros navais, que foi de grande 
valor, somado aos esforços dos nossos funcionários. Não havendo mais quem desejasse 
fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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