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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1362/2017
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 10 de outubro de 2017.

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2017, às 20:00 (vinte horas), 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 Semedo 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, informando aos vereadores que não 
seria colocada a Ata da reunião anterior em votação  pois não houve tempo hábil 
pra confecção da mesma, passando a seguir para leitura do Expediente. 
EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 033/2017 do Executivo com emenda 
inserida: “Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá outras 
providências”. 2- Projeto de Lei nº 035/2017 do Executivo: “Autoriza a 
promoção de atos de gestão para a implantação de uma Zona de Processamento 
e Exportação (ZPE) no município de Rio Novo e dá outras providências”. 
ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 033/2017 do Executivo com emenda 
inserida: “Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá outras 
providências”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para as 
comissões emitirem parecer. Aprovado em segunda discussão e votação com 
5 (cinco) votos a favor e 3 (três) votos contrários, sendo os votos contrários 
dos vereadores Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto e Emanuel Ayres 
Costa Semêdo do Carmo. 2- Projeto de Lei nº 035/2017 do Executivo: 
“Autoriza a promoção de atos de gestão para a implantação de uma Zona de 
Processamento e Exportação (ZPE) no município de Rio Novo e dá outras 
providências”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado para as 
comissões emitirem  parecer. Aprovado por unanimidade em segunda 
discussão e votação. PALAVRA LIVRE: Palavra com o vereador Emanuel 
Ayres Costa Semêdo do Carmo: Disse que gostaria de deixar registrado seu 
abraço fraterno ao Vereador Carlos Alberto do Carmo Mattos, e que 
independente da política a amizade continua;  disse ainda que referente a votos, 
citou como exemplo o PL 033/2017, na sua opinião,  para dar uma maior 
transparência e um maior o controle  aos vereadores, o ideal seria mandar cada 
caso de forma separada nas aberturas de crédito, e não na forma ampla como 
pretende neste projeto, que era uma questão de opinião. A presidente Vereadora 
Dulcimar Prata Marques no uso de suas atribuições informou que nesta sexta-
feira dia 13 de outubro de 2017 não haverá expediente na casa. Não havendo 
mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara 
Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.
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____________________________
Carlos Alberto do Carmo Mattos

_____________________________
Daniel Geraldo Dias

______________________________
Dionísio DaDalt 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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