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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1319/2017
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 07 de fevereiro de 2017.

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2017, às 20:35 h (Vinte horas e trinta e 
cinco minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência da Vereadora 
Dulcimar Prata Marques reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes 
Vereadores: Carlos Alberto do Carmo Mattos, Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da 
Dalt Netto, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do 
Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves 
Caetano. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques declarou aberta a 
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal, passando a seguir para leitura do 
Expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei n° 003/2017 “Altera dispositivo 
da Lei Complementar n° 539 de 05 de julho de 1994 e dá outras providências”. 
dá outras providências”. 2- Requerimento Nº 13/2017 - Autor: Ivalto Rinco 
de Oliveira. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sra. Dulcimar 
Prata Marques. O Vereador que abaixo subscreve informa que, por motivos 
pessoais, não tem interesse em continuar exercendo o cargo de Segundo 
Secretário da Mesa Diretora. Portanto, nos moldes do art. 23 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal, requer seja encaminhado ao Plenário pedido de 
renuncia esperando, desde já, sua aprovação. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 
27 de janeiro de 2017 Ivalto Rinco de Oliveira-Vereador proponente. ORDEM 
DO DIA: 1- Colocado em segunda discussão e votação  Projeto de Lei nº 
003/2017- Colocado em segunda discussão e votação e encaminhado para o 
parecer final da Comissão. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 
2- Requerimento 13/2017. Após deliberação em Plenário ficou assim 
estabelecida a formação da mesa diretora a após renúncia do vereador Ivalto 
Rinco de Oliveira do cargo de 2º Secretário: Presidente: Dulcimar Prata 
Marques, Vice-Presidente: Jordão de Amorim Ferreira, 1º Secretário: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda e 2º Secretário: Emanuel Ayres Costa Sêmedo do 
Carmo. PALAVRA LIVRE: Palavra com o vereador Emanuel Ayres Costa 
Sêmedo do Carmo: Agradeceu aos vereadores pela confiança por terem 
aprovado sua nomeação para o  cargo de 2º Secretário. Pediu que a mesa 
diretora encaminhasse ao Executivo Municipal uma solicitação para que fosse 
colocado no ar o site da Prefeitura, contendo as informações básica bem como a 
estrutura e organização administrativa, para dar publicidade aos atos, inclusive 
de nomeações as quais as vezes os vereadores são questionados, e um segundo 
motivo é  a proximidade do carnaval, época que a cidade é muito visada, por 
esse motivo a necessidade do site estar no ar, tendo em vista que já passamos do 
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primeiro mês do ano e as prefeituras da região já estão com os seu sites no ar. 
Palavra com o vereador Carlos Alberto do Carmo Mattos: Solicitou 
verbalmente que fosse encaminhado aos órgãos competentes pedido de 
providência referente uma cratera  existente na rua Visconde do Rio Branco em 
frente ao posto de gasolina pois hoje havia batido com seu carro e poderia 
acontecer outros acidentes. Palavra como vereador Dionísio Da Dalt Netto: 
Disse no dia 24(vinte e quatro) de janeiro de 2017 ter participado de uma 
reunião em Juiz de Fora representado a casa, onde a finalidade era escolher um 
vereador efetivo e um suplente para representar a nossa macrorregião nos fóruns 
regionais, ficando nomeados o Dr. Adriano de Juiz de Fora e Elder de Coronel 
Pacheco e que na oportunidade em visita ao Superintendente o mesmo se 
colocou a disposição. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou 
encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse a 
presente ata.

______________________________ _____________________________ 
Carlos Alberto do Carmo Mattos Daniel Geraldo Dias

_____________________________ _____________________________ 
Dionísio Da Dalt Netto Dulcimar Prata Marques 

_____________________________ ____________________________ 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda Emanuel Ayres Costa S. do Carmo 

_____________________________ ____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira Jordão de Amorim Ferreira

_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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