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  ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG Nº 1665/2023 
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 11 janeiro de 2023. 

 
Aos 11 (onze) dias do mês de janeiro de 2023, às 19:10hs (dezenove horas e dez 
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador Ivalto Rinco 
de Oliveira reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes Vereadores, Allan 
Martins Dutra Borges, Daniel Geraldo Dias, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, 
Francisco de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira, Jordão de Amorim 
Ferreira, Pedro Gonçalves Caetano e Thárik Gouvêa Varotto. O Presidente declarou 
aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal.  O Presidente informou que esta 
reunião extraordinária foi convocada de acordo com o previsto no artigo 14 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal, que trata da formação das comissões 
permanentes. ORDEM DO DIA - Formação das Comissões Permanentes para o 
Exercício 2023. Após deliberação em Plenário ficou assim estabelecida a formação 
das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Rio Novo/MG para o Exercício 
de 2021: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL – 
Presidente: Jordão de Amorim Ferreira; Vice-Presidente: Eduardo Luiz Xavier de 
Miranda; Membro: Francisco de Assis da Cruz COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO – Presidente: Pedro Gonçalves Caetano; Vice Presidente: Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda; Membro: Daniel Geraldo Dias. COMISSÃO DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS: Presidente: Jordão de Amorim Ferreira; Vice-
Presidente: Pedro Gonçalves Caetano; Membro: Daniel Geraldo Dias. COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – Presidente: Guilherme de 
Souza Nogueira; Vice Presidente: Thárik Gouvêa Varotto; Membro: Allan Martins 
Dutra Borges COMISSÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL – Presidente: Eduardo Luiz Xavier de Miranda; Vice Presidente: Guilherme 
de Souza Nogueira; Membro: Thárik Gouvêa Varotto. COMISSÃO DE ÉTICA E 
DECORO PARLAMENTAR: Presidente: Eduardo Luiz Xavier de Miranda; Vice-
Presidente: Allan Martins Dutra Borges; Membro: Thárik Gouvêa Varotto. Antes de 
colocar as comissões em votação o presidente comentou quanto a importância das 
comissões.  Em seguida as comissões foram colocadas em primeira e única discussão. 
Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: O Vereador disse ser a 
favor da proposta para a composição das comissões, e que endossa as palavras do 
presidente no que tange a importância das comissões permanentes para as discussões 
e embasamento para estarem votando os projetos de lei.   Palavra com o Vereador 
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Thárik Gouvea Varotto. O vereador usou a palavra para desejar ao presidente um 
ótimo trabalho neste exercício de 2023, com relação as comissões que sejam sempre 
amistosas e discutidos os assuntos pertinentes para se chegar a um denominador 
comum. Saindo do tema da reunião o vereador comentou quanto a necessidade de 
que seja realizada uma vistoria na ponte “José Francisco Benardineli” devido a 
importância da mesma para o município; comentou também quanto aos buracos nas 
ruas da cidade, que com as chuvas vem se agravando, solicitou que o executivo 
realizasse melhorias no ponto de ônibus do distrito de Furtado de Campos ou se 
possível a construção de outro com mais segurança e comodidade. Em seguida as 
comissões foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade PALAVRA 
LIVRE – Antes de conceder a palavra livre o presidente pediu ao vereador Thárik 
Varotto procure a secretaria da casa para formalizar o requerimento com relação a 
vistoria nas pontes no município. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa 
Varotto: Sugeriu que o requerimento fosse encaminhado por todos através da câmara 
o pedido de vistoria da ponte não somente da ponte “Jose Francisco Benardineli” mas 
também da ponte “Alain Delon Gontijo” que dependem mais de engenharia, as outras 
são pontes onde o volume de água e trânsito de veículo são menores.  Palavra com o 
Vereador Francisco de Assis da Cruz: O Vereador se dirigiu ao vereador Thárik e 
sugeriu a ele que com relação à ponte de ônibus em Furtado de Campos que fizesse 
um requerimento, pois aquele ponto de ônibus foi construído pelo ex-vereador José 
Adriano Tostes com recursos próprios, e que desde já pedia para assinar com ele o 
requerimento. Palavra com o Vereador Thárik Gouvêa Varotto: Requerimento 
Verbal: - Venho requer melhorias no ponto de ônibus do Povoado de Furtado de 
Campos melhorando da segurança e dando comodidade aos moradores. Em seguida 
deixou o requerimento disponível para os vereadores que quiser assinar. Palavra 
com o Presidente Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Solicitou ao Vereador Thárik 
Varotto que procure a secretaria da casa para formalizar o requerimento para que seja 
encaminhado ao executivo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião sendo 
ordenado que se lavrasse a presente Ata. 

 
 
____________________________   
Allan Martins Dutra Borges 
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___________________________ 
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 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

5075 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


