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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1254/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 30 de outubro de 2015.

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2015, às 19h30 min, em sua sede própria,
reuniu-se em sessão Ordinária 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, Dulcimar Prata Marques, Sebastião José Esperança, Guilherme
de Souza Nogueira, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Allan Martins Dutra Borges, Eder
Lima Moreira e José Adriano Tostes Xavier. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°.
1253/2015, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE –
01 – Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o Exercício do ano
de 2016. ORDEM DO DIA – Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal
para o Exercício do ano de 2016. Foram chamados nominalmente os vereadores para
proceder à votação para Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário. Após
a votação segue apuração dos votos para a Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal
para o Exercício do ano de 2016. Presidente: vereador Sebastião José Esperança cinco
votos, Allan Martins Dutra Borges dois votos e dois votos em branco. Vice-Presidente:
vereador Guilherme de Souza Nogueira cinco votos, Allan Martins Dutra Borges dois
votos e dois votos em branco. 1° Secretário: vereadora Dulcimar Prata Marques oito
votos, Allan Martins Dutra Borges um voto. 2° Secretário: vereador Vinicius Carvalho
de Araujo seis votos, Allan Martins Dutra Borges um voto e dois votos em branco.
Ficou assim estabelecida a Mesa Diretora da Câmara para o Exercício do ano de 2016.
Presidente: Sebastião José Esperança. Vice-Presidente: Guilherme de Souza Nogueira.
1° Secretário: Dulcimar Prata Marques. 2° Secretário: Vinicius Carvalho de Araujo.
PALAVRA LIVRE – Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Agradeço a todos que
confiaram seu voto a mim como 1° Secretária da Câmara para o próximo ano. Palavra
com o vereador Sebastião Esperança. Agradeço aos votos recebidos para presidir a
Câmara no próximo ano e garanto a vocês um governo democrático com a colaboração
de todos os vereadores. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Agradeço a todos
os votos a mim confiados. Palavra com o vereador Allan Borges. Como sinônimo de
independência eu manifestei em todas as eleições votando em mim mesmo, confesso a
V. Exa. que eu nunca votei branco ou nulo, jamais farei isso na minha vida, quero
parabenizar os eleitos democraticamente, digo sim que houve um acordo no início
pouco depois das eleições, é de se louvar que este acordo durou pelos quatro anos, o
Allan Borges faz sim conchavo. Palavra com o vereador Carlos Alberto. Todos que
passaram nessa presidência encontraram a Santa Casa aberta, mas hoje infelizmente o
Sebastião passará sua gestão com a Santa Casa fechada. Palavra com o vereador Eder
Lima. Peço a mesa diretora que envie voto de louvor pelos 50 anos da escola Onofre
Dias Ladeira. Palavra com o vereador Vinícius Araujo. Gostaria de fazer alguns
lembretes. Temos alguns projetos para votar, convido as Comissões para apresentarem
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os pareceres e convoco os vereadores para que na próxima sexta-feira possamos fazer a
reunião ordinária e a extraordinária para votá-los. Estou tentando agilizar a pauta, pois
gostaria de votar o Orçamento antes da reforma da Câmara se for possível, parabenizo
também os eleitos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão mandando que se
lavrasse a presente Ata.
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