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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1381/2018 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 06 de março de 2018. 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2018, 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: Daniel 

Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres 

Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, 

Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. O Vereador Presidente 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal. Convidou a todos os presentes a se postarem de pé para a execução 

do Hino Nacional Brasileiro. A seguir solicitou a dispensa da leitura da Atas 

nº1379/2018 e 1380/2018, colocando a seguir em discussão e votação. 

Aprovadas por unanimidade. Passou-se então para a leitura do expediente. 

EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 020/2018- Autor: Pedro Gonçalves 

Caetano. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz 

Xavier de Miranda. O Vereador  que abaixo subscreve, requer que após 

tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal 

de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita que seja providenciada a 

limpeza e capina no entorno do monumento do Cristo Redentor. 

JUSTIFICATIVA: “ Este Pedido de Providência se faz necessário pois a falta de 

limpeza vem trazendo transtornos aos moradores com o aparecimento de insetos 

e animais peçonhentos”. Sala das Sessões “Messias Lopes”,  01 de março de 

2018. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 2-Requerimento nº 

021/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano e Jordão de Amorim Ferreira. Ao 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda. Os Vereadores  que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação 

regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo 

Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita que seja readequado o transito de um trecho 

da Av. Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, transformando em sentido único, sendo 

permitido o tráfego em mão única no sentido rua Jacob da Paixão para a Av. 

Getúlio Vargas.JUSTIFICATIVA: “A Av. Dr. Candido de Oliveira Ribeiro é 

muito estreita  e sem condições de proporcionar  estacionamento, portanto a 

implantação de “mão única” irá fazer com que essa via se torne mais segura para 

o trafego de veículos e pessoas ”. Sala das Sessões “Messias Lopes”,  01 de 

março de 2018. Pedro Gonçalves Caetano-Vereador Proponente. 3- 

Requerimento nº 022/2018- Autores:  Jordão de Amorim Ferreira,   Eduardo 

Luiz Xavier de Miranda,  Dulcimar  Prata  Marques, Pedro  Gonçalves  Caetano,  

João Bosco Ferreira Pires e Ivalto Rinco de Oliveira. À Câmara Municipal de 

Rio Novo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após 
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tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal 

de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita que seja efetuado repasse da 

verba de subvenção ao Grupo Jovens da Terceira Idade Alegria de Viver no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em conformidade com a lei 1256/2017. 

JUSTIFICATIVA: “O Grupo em enfrentando dificuldades financeiras para 

manter suas atividades, o repasse da verba será de grande valia  pois o local 

necessita de reformas e investimentos em suas atividades para um melhor 

qualidade de vida”.Sala das Sessões “Messias Lopes”,   20 de fevereiro de 2018 

Jordão de Amorim Ferreira, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar  Prata  

Marques. Pedro Gonçalves Caetano, João Bosco Ferreira Pires e Ivalto Rinco de 

Oliveira. 4- Requerimento nº  023/201. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Ao  

Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 

regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo 

Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita providencias referente escoamento de água 

em todas das ruas do Bairro Cerâmica. JUSTIFICATIVA: “Em visita ao local, 

nota-se que as ruas não possuem nenhuma boca de lobo ao sistema de drenagem, 

durante o período de chuva o acumulo de água vem causando transtornos à 

população local, invadindo as casas, gerando perdas e danos materiais aos 

moradores”.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02 de março de 2018.  Jordão de 

Amorim Ferreira-Vereador proponente. 5- Requerimento Nº 024/2017. Autor: 

Jordão de Amorim Ferreira. À Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. 

Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer 

que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito 

Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho. - solicita  em caráter de 

urgência,  patrolagem, limpeza e colocação de cascalho em toda extensão da 

estrada de baixo para Furtado de Campos, conhecida como estrada da Braúna, 

que liga ao Sítio Sossego. JUSTIFICATIVA: Moradores e produtores da região 

vêm se queixando da má conservação dessa estrada. Estradas rurais são uma 

necessidade básica para prover um fluxo regular de mercadorias e serviços de 

uma determinada localidade. Permitem o desenvolvimento das comunidades por 

ela atingidas, por conseqüência garantem a melhoria de sua qualidade de vida e 

agem ainda como indutores de crescimento, proporcionando significantes 

benefícios sociais e econômicos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02 de 

março de 2018. Jordão de Amorim Ferreira-Vereador proponente. 6-

Requerimento nº 025/2018.Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel 

Ayres e Daniel Dias.Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Miranda. Presidente da 

Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas 

atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja 

encaminhada ao Executivo Municipal – Setor de Transportes – a seguinte 
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solicitação: Envie à esta Câmara a relação completa da frota municipal 

(incluindo máquinas) e quadro de motoristas com cópia da CNH (efetivos e 

contratados).JUSTIFICATIVA:A solicitação se faz necessária para fins de 

fiscalização, visando responder aos questionamentos que nós - enquanto 

Vereadores - recebemos dos munícipes.Certos de sua atenção, apresentamos 

nossos votos de estima e consideração.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 02 de 

março de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 7-

Requerimento nº 026/2018. Autor: João Bosco Ferreira Pires. Ao Presidente 

da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O 

vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja 

enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu 

Rabello Filho.- Solicito a viabilização da manutenção necessária para o 

funcionamento dos ares condicionados nas instalações do Espaço Cultural Maria 

Pinto. Justificativa: “O Espaço Cultural é o local onde são realizadas as 

programações culturais e artísticas de nossa cidade, e no período do verão fica 

impossível a permanência no local, por falta de ventilação. Sendo realizado o 

serviço, além da preservação de nosso patrimônio cultural, teremos a 

possibilidade da realização de mais eventos em nossa cidade.” Sala de sessões 

“Messias Lopes”, 05 de março de 2018.João Bosco Ferreira Pires-Vereador 

Proponente. 8-Requerimento nº 027/2018. Autor: João Bosco Ferreira Pires. 

Ao. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda. O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 

regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, 

Sr. Ormeu Rabello Filho.- Solicito do executivo que seja feita manutenção na 

quadra esportiva, quiosque e pracinha, todos localizados no bairro das 

Mangueiras. Justificativa: “Se faz necessário a manutenção dos patrimônios 

públicos citados acima, pois são de grande utilidade para a população, sendo 

utilizados para atividades esportivas, e eventos de forma geral, inclusive são 

utilizados pela entidade APAE em suas programações festivas, ficando inviável 

sua utilização no momento, por falta de manutenção. Sala de sessões “Messias 

Lopes”, 05 de março de 2018. João Bosco Ferreira Pires-Vereador Proponente. 

9- Requerimento nº 028/2018. Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 

Exmos. Srs.Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que 

abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada ao Exmo. 

Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu Rabello Filho -Solicita limpeza e 

capina da rua Miguel Peres Biginato - Bairro Mangueiras. JUSTIFICATIVA: 

“ E necessário urgência na limpeza e capina na referida rua onde existe a sede da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, o mato e o entulho 

contribuem para o aumento de insetos e animais peçonhentos, colocando em risco a 

saúde da população.  Sala das Sessões “Messias Lopes”, 05 de março de 2018. 
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Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereador Proponente. ORDEM DO DIA:1-

Requerimento nº 020/2018-Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Colocado em 

primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 2-

Requerimento nº 021/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano e Jordão de 

Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 

por unanimidade. 3- Requerimento nº 022/2018- Autores:  Jordão de Amorim 

Ferreira,   Eduardo Luiz Xavier de Miranda,  Dulcimar  Prata  Marques, Pedro  

Gonçalves  Caetano,  João Bosco Ferreira Pires e Ivalto Rinco de Oliveira. 

Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 

4- Requerimento nº  023/201. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em 

primeira e única discussão. Palavra com o vereador Jordão de Amorim 

Ferreira: Disse que em visita ao bairro e constatou que várias casas foram 

invadidas pela água e pela lama, conforme informado por  diversos moradores, 

existem canaletas e bueiros entupidos,  em alguns pontos do bairro não existe 

boca de lobo o que faz com que se acumule muito água, que a situação é crítica, 

e espera que o executivo tome providências urgente. Colocado em primeira e 

única e votação. Aprovado por unanimidade. 5- Requerimento Nº 024/2017. 

Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Colocado em primeira e única discussão. 

Palavra com o vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse ser muito importante 

a solicitação do vereador Jordão Amorim,  que infelizmente todas as estradas da 

zona rural estão em péssimo estado, e gostaria de solicitar que seja encaminhado 

ao executivo em nome de todos os vereadores um pedido para que seja 

encaminhado a patrol para abrir  a estrada que liga Rio Novo ao Povoado dos 

Netos, que era  do conhecimento de todos que naquela localidade existem vários 

tanques de leite, e o caminhão não está tendo como recolher o leite dos tanques, 

disse ainda que as estradas vicinais necessitam de manutenção constante. 

Palavra com o vereador Jordão de Amorim: Fez uso da palavra para dizer 

que, para chegar até o Sito Sossego que pertence ao Sr. Alírio Colombo, existe 

uma ponte que já se encontra quase no nível do córrego e a erosão já tomou 

conta de toda a estrada, e que até a pé está difícil para chegar ao Sitio. Palavra 

com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: sugeriu que 

fizessem uma alteração no requerimento, e  que o mesmo fosse assinados por 

todos os vereadores,  solicitando do executivo que intensificasse a atenção com 

as estradas rurais, disse ainda que até poucos dias atrás as  estradas rurais se 

encontravam e ótimo estado de conservação, mas com as chuvas dos últimos 

dias ficaram em péssimo estado. Colocado em primeira e única votação. 

Aprovado por unanimidade. 6-Requerimento nº 025/2018.Autores: Vereadores 

Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única 

discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 7-Requerimento nº 026/2018. 

Autor: João Bosco Ferreira Pires. Colocado em primeira e única discussão e 
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votação. Aprovado em primeira e única discussão em votação. Aprovado por 

unanimidade. . 8-Requerimento nº 027/2018. Autor: João Bosco Ferreira 

Pires. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador João 

Bosco Ferreira Pires: Sugeriu que os demais vereadores assinassem com ele o 

requerimento. Sugestão foi aceita por todos. Colocado em primeira e única 

votação. Aprovado por unanimidade. 9- Requerimento nº 028/2018. Autor: 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e única discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade. PALAVBRA LIVRE: Palavra com o 

Dr. Márnio Everton Camacho Araújo: Cumprimentou aos presente, disse que 

a cerca de um ano atrás esteve nesta casa falando sobre um projeto para o 

desenvolvimento de Rio Novo, que foi apoiado por todos independente de 

partido, por acreditar muito no projeto insistiu e hoje tiveram alguns avanços, o 

Projeto da Zona de Processamento de Exportação- ZPE dará ao município um 

explosão na parte de novos empregos, novas tecnologias e no desenvolvimento 

da população; no final do ano anterior foi promulgada a lei que autoriza o 

Executivo a tomar providências no sentido de fazer gestões para viabilizar a 

Z.P.E de Rio Novo, e também no ano anterior aconteceu um seminário chamado 

Agenda Econômica da Zona da Mata, onde Governo e entidades viram que a 

Zona da Mata com seus 142 município, está regredindo, que nos últimos 25 anos 

estava havendo uma fuga na parte econômica em todos os empreendimentos 

para municípios do estado do  Rio de Janeiro, deixando de pagar uma alíquota 

de 18% de ICM para pagar 6%,  com isso se perdeu postos de trabalho, 

infelizmente não pode comparecer ao seminário mas leu todo o resumo dele e 

das recomendações que foram feitas para se retomar o crescimento da Zona da 

Mata, vários itens coincidem com o projeto da  Z.P.E,  o primeiro seria criar 

uma série de obras de infraestrutura baseada na parte do aeroporto como carro 

chefe para alavancar o modal na parte de aeronaves, outra  recomendação seria 

ser feito no eixo Rio Novo-Juiz de Fora, próximo ao aeroporto um distrito 

industrial,  a ZPE é exatamente um distrito industrial alfandegado, disse que a 

lei que criou as ZPE’s estimula o desenvolvimento da tecnologia, que havia 

muitas coincidências entre a agenda do desenvolvimento da zona da mata com o 

planejamento da ZPE, o  planejamento da Z.P.E. de Rio Novo começou há 

quase um ano, já conseguiram a doação de uma área de cem hectares, sendo 

assim já tem onde alocar a Z.P.E., Disse ainda que há mais ou menos um mês 

apareceu aqui em Rio Novo um cidadão que morava nos Estados Unidos, e 

atualmente mora em Brasília e Rio de Janeiro e sua mãe em Juiz de Fora, esse 

cidadão  procurou o Sr. Prefeito e disse ter passado nove anos nos Estados 

Unidos no vale do silício, não sabia se já haviam ouvido falar, mas é onde tem a 

maior tecnologia concentrada nos Estados Unidos, esse cidadão quer implantar 

no Brasil um vale do silício , e como gostou da região de Rio Novo pediu uma 
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audiência com o Prefeito para discutir o assunto, que foi convidado para estar 

junto nesta audiência, foi com o proposito de vender o seu projeto para ele, o 

projeto é muito próximo, visa grande tecnologia, minis industrias com grande 

capacidade tecnológica, tem tudo para isso ser feito aqui em Rio Novo,  com a 

potencialidade intelectual que existe hoje em torno das escolas de engenharia e  

de tecnologia em Juiz de Fora; esse cidadão veio com a possibilidade de 

empregar com financiamento a moeda do momento, a Bitcoin, o mesmo chegou 

aqui em um carro comprado em Cataguases através da moeda Bitcoin, então há 

condições dele regimentar condições financeiras e isso é muito importante, disse 

ainda que o Dr. Carlos Eduardo Dias Ladeira ouviu falar da ZPE e queria saber 

mais sobre o projeto,  juntamente com o Presidente Vereador Eduardo Miranda, 

foi visita-lo para expor sobre o projeto, e durante a visita ficou sabendo que há 

algum tempo atrás a empresa ENERGISA o procurou para comprar as suas 

terras para implantar um projeto industrial, é um grupo potente,  que estão 

procurando parcerias, e na próxima semana terão um reunião na ENERGISA, 

sendo que já foi entregue a eles uma cópia do dossiê, que certamente ainda não 

foi estudado, mas teriam a oportunidade de falar para eles de viva voz e detalhar 

todo o projeto; disse existir  uma coisa que é vital e por esse motivo veio até a 

câmara, que não adianta nada escrever e desenhar se não for a Brasília dar 

entrada no ministério da indústria e comércio, para ser aprovado e 

consequentemente ser emitido  um decreto presidencial de que será feito aqui 

em Rio Novo uma Z.P.E., para que o projeto chegue em Brasília ele tem que ser 

acoplado aos estudos de viabilidade econômica, e para  isso precisa ser 

contratado um gabinete especializado para completar esse trabalho, em Brasília 

já tem vários parlamentares apoiando o projeto; o Prefeito Sr. Ormeu Rabello 

esteve recentemente com o Governador do Estado que falou en passant no 

projeto e a principio deu sinal verde, mas precisam do estudo de viabilidade, 

uma pessoa especializada fez uma proposta para a prefeitura, a prefeitura não 

tem condições de arcar com os custos, negociaram e conseguiram reduzir a 2/3 

(dois terços) o custo, agora estão pensando que alguém pode pagar 1/3 (um 

terço) deste custo  e a prefeitura arcar com o outro terço, e quando diz  

prefeitura, está se referindo ao Executivo e ao Legislativo, o Presidente da casa 

está a par de todo o processo, e o motivo de sua vinda é tentar convencer a 

Câmara e também o executivo de que é vital equacionar a questão da 

contratação dos estudos da viabilidade, sem isso estamos perdendo tempo, e em 

perder tempo, irão perder para Manhuaçu,  que está fazendo um projeto que se 

der entrada em Brasília antes Rio Novo, terão perdido tempo e tempo perdido  

não se recupera. Agradeceu a todos que o apoiaram quando esteve aqui pela 

primeira vez e espera que esse apoio mais do que nunca se fortaleça de agora em 

diante e que aquele que estiver interessado em analisar o dossiê que ainda está 
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em uma versão preliminar  pois falta o estudo de viabilidade econômica, é só 

deixar na secretaria da casa o endereço de e-mail que ele irá encaminhar.  

Palavra com o vereador Dionísio Da Dalt Netto: solicitou que fosse 

encaminhado ao Executivo pedido de providencia em caráter de urgência para 

que seja feita a  limpeza da valeta que passa atrás do campo do XV de 

Novembro FC. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda: Disse ao vereador Dionísio que seu pedido será encaminhado, 

agradeceu ao Dr. Márnio Everton C. Araújo pela presença. Não havendo mais 

nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara 

Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata. 

 

 

  

____________________________  __________________________ 

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  

   

 

_____________________________  ___________________________ 

João Bosco Ferreira Pires   Jordão de Amorim Ferreira 
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Pedro Gonçalves Caetano      
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