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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1168/2014

Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11de abril de 2014.

Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2014, às 20h min, em sua sede própria, reuniu-se
em sessão Extraordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do
Vereador Guilherme de Souza Nogueira e com a presença dos seguintes vereadores,
Allan Martins Dutra Borges, Eder Lima Moreira, Sebastião José Esperança, Dionísio Da
Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do
Carmo Mattos e Dulcimar Prata Marques. ATA – Não havendo tempo hábil para a
confecção da Ata n°. 1167/2014, será a mesma votada na próxima sessão.
EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 003/2014. Autoriza Abertura de Crédito
Especial no valor de R$ 170.000,00 e dá outras providências. Rio Novo, 27 de março de
2014. Maria Virginia do nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. ORDEM DO DIA – 01
– Projeto de Lei n°. 003/2014. Autoriza Abertura de Crédito Especial no valor de R$
170.000,00 e dá outras providências. Encaminhado para 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 Allan Borges. Parabéns aos times 15 de Novembro e Prainha. Os dois times
engrandecem o nome de nosso munícipio. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. A Antecipação da nossa reunião ordinária para a terça-feira é porque estamos
na expectativa de receber o projeto de Lei do Aumento Salarial e na quinta e sexta não
haverá expediente nesta casa. Foi cedida a palavra ao Senhor Rowan Jannuzzi, que
agradeceu aos vereadores a Moção de Aplausos a sua filha Graziella pelo seu
desempenho acadêmico e elogiou os vereadores pelo notável interesse nos problemas do
munícipio com segurança pública. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero apenas
complementar dizendo que a Graziela sempre foi um fenômeno e está levando o nome
de nosso munícipio adiante. Outro destaque que eu gostaria de fazer é que parece que
até que enfim o Bairro Água Branca terá o seu esgoto e eles tiveram que lutar muito.
Isso não faz com que a gente termine o trabalho de cobrança, temos outros bairros que
precisam da nossa atenção. As obras de cunho sanitário que tem sido feito em bairros
evita que tenham infestação de animais, que fiquem e doentes e consequentemente evita
que as pessoas procurem os médicos. Palavra com o vereador Allan Borges. Parabenizo
a Graziela, temos admiração por sua família, são pessoas admiráveis, que sua filha seja
uma grande cientista Rowan e que amanhã nós possamos nos orgulhar ainda mais dos
feitos dela. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a
sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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