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           ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1477/2019 
     Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 29 de outubro de 2019. 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2019, às 19:00 (dezenove 
horas), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do  Vereador Jordão de 

Amorim Ferreira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: 

Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo 

Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Guilherme 
de Souza Nogueira, Ivalto Rinco de Oliveira e João Bosco Ferreira Pires . O 

Vereador Presidente Jordão de Amorim Ferreira declarou aberta a Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal. Colocada a Ata nº 1476/2019 em discussão e 
votação. Aprovada por unanimidade. A seguir solicitou que se processe a  

leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Conforme convocação hoje será 

efetuada Eleição da Mesa Diretora para o exercício de 2020:  Nos  termos do 

art. 23 § 3º da  Lei Orgânica  Municipal e dos arts 13 e 14 do Regimento Interno 
da Câmara de Rio Novo ORDEM DO DIA: 1 - Eleição para a Mesa Diretora 

da Câmara Municipal para o Exercício do ano de 2019. Palavra com o 

Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador fez uso da palavra para 

registrar sua candidatura a Presidente da Mesa Diretora para o ano de 2020. 
Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O Vereador disse que 

anteriormente havia se manifestado ser candidato a Presidente da Mesa Diretora, 

mas que após conversar com os nobres edis, informou não ser  candidato e  não 
quer fazer parte de nenhum cargo da mesa diretora, e desejou para aqueles que 

forem candidatos boa sorte em 2020. Palavra com o Vereador Eduardo Luiz 

Xavier de Miranda: Usou a palavra para dizer que é candidato a Vice-

Presidente. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Usou a 
palavra para dizer que é candidato a 1º Secretário. Palavra com a Vereadora 

Dulcimar Prata Marques: Disse ser candidata a 2ª Secretaria. Palavra com o 

Vereador Emanuel Ayres do Carmo: O vereador disse ser candidato a 1º 
Secretário. A Seguir foram chamados nominalmente os vereadores para 

procederem à votação para Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° 

Secretário. Após a votação foram convidados como escrutinadores os 

Vereadores Daniel Geraldo Dias e Dionísio Da Dalt Netto para apuração dos 
votos para Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário da nova 

Mesa Diretora da Câmara Municipal para o Exercício do ano de 2020. 

Presidente: Vereador Guilherme de Souza Nogueira cinco votos, Daniel 
Geraldo Dias quatro votos. Vice-Presidente: Vereador Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda cinco votos, Dionísio Da Dalt Netto quatro voto. 1º Secretário: João 

Bosco Ferreira Pires cinco votos, Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo 

quatro votos. 2º Secretário: Dulcimar Prata Marques cinco votos, Daniel 
Geraldo Dias um voto, Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo um voto e dois 

votos em branco. Ficou assim estabelecida a Mesa Diretora da Câmara para o 
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Exercício do ano de 2020. Presidente: Guilherme de Souza Nogueira. Vice-

Presidente: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 1° Secretário: João Bosco 

Ferreira Pires. 2° Secretário: Dulcimar Prata Marques. PALAVRA LIVRE: 

Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Agradeceu aos 
vereadores que lhe confiaram seu voto para que no próximo ano ele  possa estar 

conduzindo os trabalhos desta casa, disse que essa confiança lhe traz uma 

alegria muito grande, assim como também uma responsabilidade, disse que em 
reunião anterior havia comentado que a diferença da sua presidência na gestão 

anterior para essa ser de responsabilidade maior, era que estariam iniciando um 

ano histórico pois o município irá completar 150 anos; ser uma ano eleitoral, e 

por ter sido eleito por amigos, essas são as diferenças da sua eleição em 2014 
para 2020, que a vontade de trabalhar é a mesma, a serenidade para conduzir os 

trabalhos será a mesma,  e a transparência será a mesma, que é grato pois essa 

não foi uma candidatura por imposição, foi uma candidatura e eleição do 
consenso, e quando se chega a este posto desta forma é muito gratificante, disse 

ainda que irá trabalhar para não acontecerem erros, mas se algo acontecer, 

alguma falha na condução dos trabalhos, fazia questão de assumir a 

responsabilidade, disse aos companheiros da mesa diretora que irão trabalhar em 
conjunto. Disse que amanhã irá começar o asfaltamento da Praça Prefeito 

Ronaldo Dutra Borges, uma conquista da atual administração, onde o coração da 

cidade estará recebendo uma cara nova, e  assim como esta, diversas outras 
obras estarão sendo iniciadas. Mais uma vez agradeceu e disse aos funcionários 

da casa que ele continuava sendo o mesmo de 2014, aos presentes no plenário 

pediu que continuassem participando e que convidassem mais pessoas para 

estarem participando, que é preciso vir a casa legislativa, para estarem a par do 
que está acontecendo e o quanto é importante a participação da população. 

Finalizando sua fala dedicou a sua vitória ao seu pai presente no plenário e aos 

seus eleitores. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 

Ferreira: Parabenizou o vereador Guilherme Nogueira, lhe desejou sorte e disse 

que o ano de 2020 será um ano difícil, mas sabia de sua competência. 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 
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_____________________________   

Dulcimar Prata Marques     
 

 

 
_____________________________ 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda 

 

 
   

_____________________________   

Emanuel Ayres Costa S. do Carmo   
 

 

 

_____________________________ 
Guilherme de Souza Nogueira 

 

 
 

______________________________          

Ivalto Rinco de Oliveira     

 
 

 

_____________________________ 
João Bosco Ferreira Pires 

 

 

 
_____________________________ 

Jordão de Amorim Ferreira  
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