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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1519/2020
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 01 de setembro de 2020

Ao 01 (primeiro) dia do mês de setembro de 2020, às 19h10min no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Guilherme de Souza
Nogueira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel
Geraldo Dias, Dionísio Dadalt Neto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de
Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Jordão de Amorim Ferreira. O Presidente
declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou dispensa da
leitura da Ata nº 1518/2020 de 25/08/2020 que foi colocada em primeira e única
discussão e votação. Aprovadas por unanimidade. A seguir o Presidente
solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto
de Lei 008/2020 do Legislativo: “Dispões sobre a criação da Semana Muncipal
do Ciclismo e dá outras providências”. 2- Leitura de Ofício: “Que o Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Rio Novo encaminha
informando o desligamento dos vereadores Dionísio DaDalt e Eduardo Miranda
durante o período eleitoral”ORDEM DO DIA: -Projeto de Lei nº 008/2020 do
Legislativo: “Dispões sobre a criação da Semana Muncipal do Ciclismo e dá
outras providências”. Colocado em segunda discussão, encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emitir parecer. Colocado em
segunda votação. Aprovado por unanimidade. Palavra com o Vereador
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Disse que recebeu na data de hoje
um pedido de produtores rurais da região do Corrego dos Anjos, que relataram
que o executivo passou a máquina na estrada, que a estrada ficou boa, mas faltou
a manutenção no mataburro, o que está prejudicando a passagem de alguns
produtores e principalmente de funcionários que vão trabalhar de bicicleta,
sendo assim solicitou que seja encaminhado um requerimento ao executivo
pedindo providências quanto a manutenção do mata burro que fica após a
entrada da propriedade do Senhor José Pereira Duprat. Em seguida o Presidente
colocou o requerimento verbal em primeira e única discussão e votação.
Aprovado por unanimidade. Antes de dar iníco a Palavra Livre o presidente
cumprimentou o Vice-Presidente Vereador Eduardo Miranda e a Funcionária
Déa L. Ad’Vincula que estavam aniversariando. Lembrou aos vereadores que
antes do recesso deu entrada nesta casa a prestação de contas exercício 2018 e
deixou agendado reunião extraordinária para o dia 22 de setembro para
discutirem os pareceres das comissões bem como do Tribunal de Contas.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira:
Disse ter sido comunicado que no dia 19 às 19:00hs haverá missa de posse do
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novo Paroco da cidade Padre Wellington, e que os interessados em assistir a
missa precisam fazer uma reserva prévia para que não haja aglomeração devido
a pandemia, a reserva deverá ser feita na paróquia. Palavra com o Presidente
Guilherme de Souza Nogueira: Disse ter recebido um convite para estar
participando no Forum de Rio Novo da inauguração da Vara de Conciliação,
que estára presente representando a Câmara e na próxima semena trará
informações a todos sobre o funcionamento do serviço. 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

_____________________________
Guilherme de Souza Nogueira

______________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________
João Bosco Ferreira Pires

______________________________
Jordão de Amorim Ferreira
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