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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1525/2020 
       Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 29 de setembro  de 2020 
 
 
Aos  29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2020, às 19:45min no “Plenário 
Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira, reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores: Saniel 
Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de 
Oliveira e Jordão de Amorim Ferreira. Ausente o Vereador João Bosco Ferreira 
Pires. O Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. 
A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente. 
EXPEDIENTE:  1- Projeto de Lei 013/2020 do Executivo “Autoriza a 
aquisição de materiais para complementação da execução de serviços de 
pavimentação de vias públicas e dá outras providências.” ORDEM DO DIA: 1- 
Projeto de Lei 013/2020 do Executivo “Autoriza a aquisição de materiais para 
complementação da execução de serviços de pavimentação de vias públicas e dá 
outras providências.” Colocado em segunda discussão e encaminhado para a 
Comissão de Legislação Justiça e Redação Final emitir parecer. O presidente usou 
a palavra para agradecer ao Engenheiro Herus que acompanhou alguns vereadores 
ao local da obra para esanar possíveis duvidas quanto ao projeto  e fez o laudo 
técnico que se encontra disponibilizados nas mesas. Colocado em segunda 
votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. PALAVRA 
LIVRE. Palavra com o Presidente Vereador Guilherme de Souza Nogueira: 
Disse que na próxima semana entrará em pauta quatro Projetos de Lei e um 
Projeto de Resolução, disse ainda que já foi disponibilizado as atualizaçães do 
Regimento Interno e da Lei Orgânica, solicitou aos vereadores que analisassem 
para que possa ser colocado em votação na próxima sessão, que aguardaria até 
sexta-feira as manifestações, após essa data seria seguido os tramites legais  para 
votação, comentou quanto aos demais projeto em pauta, e antecipamente devido 
ao número de projeto convocou sessão extraordinária para a próxima semana após 
sessão ordinária.  Nenhum vereador fez uso da palavra. 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     
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_____________________________ 
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 
 
 
 
 
   


