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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1653/2022 
  Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de outubro de 2022. 

 
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2022, às 19:00 (dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Allan Martins Dutra 
Borges, Daniel Geraldo Dias, Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, 
Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik 
Gouvêa Varotto. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta 
a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Colocada a Ata nº 1642/2022 em discussão e 
votação. Aprovada por unanimidade. A seguir solicitou que se processe a leitura do 
expediente. EXPEDIENTE: 1- Conforme convocação hoje será efetuada Eleição da 
Mesa Diretora para o exercício de 2023:  Nos termos do art. 23 § 3º da Lei Orgânica 
Municipal e dos arts 13 e 14 do Regimento Interno da Câmara de Rio Novo. Apresentada 
Chapa única denominada Chapa 01 com a seguinte composição: Presidente: Ivalto Rinco 
de Oliveira, Vice-Presidente: Guilherme de Souza Nogueira e Secretário: Eduardo Luiz 
Xavier de Miranda.   ORDEM DO DIA: 1- Eleição para a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal para o Exercício do ano de 2023. O Presidente informou que de acordo com 
o Regimento Interno, foi registrada na secretaria desta casa uma única Chapa a qual foi 
denominada Chapa 01 tendo como Presidente: Ivalto Rinco de Oliveira, Vice-Presidente: 
Guilherme de Souza Nogueira e Secretário: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. A seguir o 
Presidente colocou em votação a chapa apresentada a qual foi aprovada por unanimidade 
pelo plenário. O presidente declarou eleita para o exercício de 2023 a chapa 01 com a 
seguinte composição. Presidente: Ivalto Rinco de Oliveira, Vice-Presidente: Guilherme 
de Souza Nogueira e Secretário: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Em seguida o 
Presidente usou a palavra para parabenizar o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira pela 
eleição, desejou boa sorte e disse ter certeza de que o vereador saberá conduzir os 
trabalhos nesta casa com sabedoria e respeitando o Regimento Interno, podendo contar 
sempre com ele e agradeceu por fazer parte da mesa diretora para o próximo exercício. 
Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: O Vereador usou a palavra para 
dizer que é um grande prazer estar aqui hoje sendo eleito presidente da mesa diretora para 
o exercício de 2023, agradeceu a todos os vereadores em especial ao vereador Jordão 
Amorim que também queria pleitear a presidência da casa, e abriu mão para se candidatar 
para o exercício de 2024 para lhe apoiar, agradeceu ao vereador Francisco que na última 
reunião disse que iria apresentar uma chapa e acabou desistindo e também lhe apoiando, 
disse ainda que esse será seu  ultimo mandado, não irá mais se candidatar a vereador e 
portanto gostaria de encerrar com suas atividades como vereador presidindo esta casa, 
que pretende fazer uma boa gestão e com transparência, que precisam estar unidos, e que 
para ele não tem nem oposição nem situação pois o  dever deles nesta casa é defender os 
interesses do município e do povo, quer contar com todos os vereadores para juntos e com 
muita harmonia e respeito um pelo outro possam ter uma câmara respeitosa e que 
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apresentem trabalhos de valor para o município; mais uma vez agradeceu os votos 
recebidos, que são uma família e que a partir do dia 1ª de janeiro de 2023 irão trabalhar 
unidos, para que o possam fazer uma boa gestão. Palavra com o vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Agradeceu a todos que votaram na chapa 1 encabeça pelo futuro 
presidente Ivalto Rinco, pelo atual presidente e futuro secretário Eduardo Miranda  e disse 
que tem absoluta certeza na capacidade  e da experiência do vereador Ivalto Rinco para 
conduzir os trabalhos do legislativo, que não tem ninguém nesta casa com mais 
experiência e que já passou por tantas situações neste plenário que ele, que estará na vice-
presidência prestando total apoio e contribuindo junto com os demais vereadores, que 
pode contar sempre com ele, tem certeza que terão um ano muito especial pois 
praticamente será o primeiro depois de praticamente três anos que terão uma legislatura 
inteira livre da pandemia, onde poderá abranger outros serviços que infelizmente não 
foram possíveis de serem colocados em prática, já estarão na sede nova da câmara onde 
poderá ser proporcionado um atendimento melhor a população além de  avançar com 
outros atendimentos que hoje não são prestados, que será um ano especial conduzido pelo 
Vereador Ivalto Rinco, vereador recordista, pois nunca teve em Rio Novo um vereador 
com tantos mandatos, e nada mais justo e ele seja conduzido novamente a presidência 
desta casa, e fica muito feliz de estar participando disso, disse que não estava chamando 
o vereador de mentiroso mas tinha certeza que que ainda terá outras vezes que ele irá 
sentar nesta mesa, pois ainda irá contribuir muito em outras eleições, e espera 
sinceramente poder caminhar juntamente com ele na eleição municipal. Em seguida disse 
que gostaria de deixar registrado que o Vereador Francisco com muita sabedoria e muita 
conscientização e pensando na harmonia de um grupo, neste momento optou por não se 
candidatar, mas tanto ele como o vereador Jordão e tantos outros vereadores tem total 
condições de conduzir os trabalhos desta casa, e assim como hoje tem o Vereador Eduardo 
Miranda, no próximo ano teremos o Vereador Ivalto Rinco e no ano de 2024 também 
teremos uma pessoa muito capacitada para estar à frente do legislativo. Parabenizou o 
Vereador Ivalto e desejou que ele faça um trabalho brilhando, pois estará fazendo um 
trabalho para toda a população Rionovense. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo 
Dias: O vereador parabenizou a Chapa 1 e em especial o presidente eleito Vereador Ivalto 
Rinco, disse que mesmo estando em lados opostos nunca tiverem divergências, e que 
nenhum dos vereadores aqui presentes conseguirão bater esse marco de 7 mantados que 
ele tem, esse é um legado que ficará por muitos anos nesta casa,  disse  ao  Vereador 
Ivalto Rinco que lhe desejava sorte, pois experiência ele tinha de sobra, e Deus lhe desse 
sabedoria na condução dos trabalhos desta casa juntamente com a mesa diretora, que pode 
até haver alguma divergência entre eles, o que é normal, mas todos em busca do melhor 
para a cidade de Rio Novo, finalizou sua fala se colocando à disposição. Palavra com o 
Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Agradeceu as palavras dos Vereadores Guilherme 
Nogueira e Daniel Dias e disse que conta com todos os vereares, pois são uma família, e 
precisam estar unidos, que as divergências fazem parte, mas que saibam entender e 
respeitar uns aos outros. Disse ao Vereador Guilherme que ele também é um vereador 
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experiente, é seu vice e conta com ele, bem como com o vereador Eduardo Miranda que 
será o secretário,  o qual respeita e também tem experiência, que estão com o uma Mesa 
Diretora a altura não desfazendo de nenhum outro vereador pois todos tem capacidade de 
presidir uma sessão e conduzir os trabalhos desta casa, disse ainda que realmente não 
pertente se candidatar mais, pode sim trabalhar para algum candidato e  ajudar na eleição, 
mais uma vez agradeceu os votos recebidos.  Palavra com o Vereador Allan Martins 
Dutra Borges: Fez uso da palavra para parabenizar os eleitos para a Mesa Diretora, 
desejou que o futuro Presidente Vereador Ivalto Rinco faça uma boa gestão, e disse que 
não gostaria de disputar novamente eleição com o Vereador dentro do mesmo campo, que 
no passado já tiveram problemas mas que graças a Deus já foram superados, e disse ao 
vereador que as vezes ele não disputa o cargo de vereador mas disputa o de executivo, 
que pode contar com ele enquanto ele estiver exercendo seu mandato nesta casa.  Não 
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara 
Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata. 
 
    
___________________________  ____________________________ 
Allan Martins Dutra Borges   Daniel Geraldo Dias 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Eduardo Luiz Xavier de Miranda  Francisco de Assis da Cruz 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Guilherme de Souza Nogueira   Ivalto Rinco de Oliveira  
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Jordão de Amorim Ferreira   Pedro Gonçalves Caetano 
 
   
_____________________________   
Tharik Gouvêa Varotto   
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