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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1343/2017
Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Rio Novo,  realizada em 04 de julho de 2017.

Aos  04  (quatro)  dias do mês de julho de 2017, às 19:00 (dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência da Vereadora Dulcimar Prata 
Marques, reuniram-se em Sessão Solene  os seguintes Vereadores:  Daniel 
Geraldo Dias, Eduardo Luiz Xavier de Miranda,  Emanuel Ayres Costa Semêdo 
do Carmo, Ivalto Rinco de Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro 
Gonçalves Caetano.  Ausente os Vereadores Carlos Alberto do Carmo Mattos e 
Dionísio Da Dalt Netto. A Vereadora Presidente Dulcimar Prata Marques 
declarou aberta a Sessão Solene da Câmara Municipal em homenagem aos 
premiados da OBMEP 2017. ESCOLA PREMIDADA: Escola Estadual Raulino 
Pacheco. PROFESSOR PREMIDADO: Régis Luiz Guerra Zampa, ALUNOS 
MEDALHA DE OURO: Áquila Monteiro Barros Alves e João Henrique Rocha 
Pereira.  ALUNO MEDALHA DE PRATA: Guilherme Oliveira Gonçalves. 
ALUNOS MEDALHA DE BRONZE: Caio Medeiro Araújo, Diego Aragão 
Dutra Borges, Gabriella Evangelista Teixeira, Júlia Teixeira Costa, Evaldo 
Ferreira Oliveira, Maria Carolina Ladeira Lage, Matheus Barbosa Fernandes. 
ALUNOS MENÇÃO HONROSA: Ana Beatriz Rodrigues Barbosa, Ana Luiza 
Carpanez Toretti, Ana Maíza Campos Fernandes, André de Oliveira Lucena 
Júnior, Camilli de Miranda Bento, Cecília Guerra Alves do Nascimento, Letícia 
da Silva Faria, Maria Eduarda de Souza, Agnes Lanzoni Filgueira, Fernanda 
Dutra Reis, Leonardo Cerqueira Bernardineli, Maria Eduarda Vidal Carpanez e 
Vitor Matheus dos Santos Costa. Em seguida  concedeu a palavra ao Vereador 
Emanuel Ayres do Carmo: Convidou para compor a mesa o  Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal Ormeu Rabello Filho e a Exma. Sra. Vice-Prefeita Raquel 
Tostes Carpanez ,  agradeceu a presença da Secretária de Educação Sra. Mariza 
Peres Poliero, Sr. Secretário de Saúde Guilherme de Souza Nogueira, do ex- 
vereador e ex-presidente desta casa Sr. Vinícius Carvalho de Araújo. “Sejam 
todos bem vindos a esta Sessão Especial realizada pela Câmara Municipal de 
Rio Novo com a finalidade de homenagear os alunos da Escola Estadual Raulino 
Pacheco, premiados nas Olimpíadas Brasileira de Matemática do ano de 2017, 
desde já também registramos, nossas congratulações aos professores e a 
diretoria da Escola Estadual Raulino Pacheco, que a cada dia mais, horam e 
dignificam tão nobre profissão nesta missão de educar. A Escola Estadual 
Raulino Pacheco, se firma cada vez mais, como símbolo da liberdade intelectual 
que nós desfrutamos, provando que as escolas públicas merecem ser valorizadas, 
e que deve haver investimentos, pois elas são realmente, os verdadeiros alicerces 
da grandeza desse nosso país”. Após as palavras do vereador Emanuel Ayres 
deu-se início a entregas dos certificados. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Exmo. Sr. Prefeito Ormeu Rabello Filho: “Parabenizo a todos os 
homenageados  e ao pais, eu já fui aluno e hoje sou pai,  um aluno depende, 
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além dele mesmo e da família,  depende da  escola, professores, diretores e 
serventuário, eu fico muito satisfeito quando venho presenciar uma entrega tão 
honrosa a esses alunos, levando o nome da nossa cidade para fora dos limites da 
cidade, de Minas Gerais e até do Brasil; quero parabenizar de coração aos 
alunos, aos pais  e também a escola; dizer que no nosso mandato, meu e da 
Raquel e de todos aqueles que participam dessa administração, será sempre 
voltado para aquilo que colocamos no nosso plano de governo, e a educação é e 
será uma prioridade de nossa administração, infelizmente nesse últimos seis 
meses, nós tivemos alguns problemas da administração passada e não tivemos 
condições em tempo hábil de dar uma melhor condição de trabalho aos 
professores, principalmente na questão do salário dos serventuários e da 
educação do município, sei que hoje o lugar não seria para isso,  mas a gente 
tem  que passar para todos vocês, principalmente vocês educadores, que a 
administração tem olhado com muito carinho, para as professores e também 
todos os funcionários do município de Rio Novo, por isso hoje senhores 
vereadores eu peço uma reunião extraordinária que deve ser realizada na 
próxima quinta feira para votar o reajuste salarial não só dos professores, de 
acordo que manda a lei , mas de todos os funcionários da prefeitura municipal 
de Rio Novo, infelizmente vocês já escutaram dentro do município de Rio Novo 
que a administração pública não estava cumprindo com aquilo que ela prometeu, 
isso não é verdade, em uma reunião com o sindicato a administração se 
comprometeu que no mês de julho daria o aumento para todos os funcionários 
da prefeitura, infelizmente aqueles que estavam na reunião não entenderam que 
julho não termina em junho, termina no dia 30 de julho, não é porque os 
vereadores entraram de recesso que o poder executivo não possa pedir uma 
reunião extraordinária, e eu venho a público pedir essa reunião extraordinária, 
mas amanhã vai ser passado oficialmente, e tenho certeza todos os vereadores 
irão votar a favor do aumento salarial, tanto para os professores como dos 
demais funcionários da prefeitura, então quero deixar bem claro, a administração 
municipal não faltou com aquilo a que se prometeu na reunião, que é dar o 
aumento a partir de julho, rever e estudar os meses anterior; infelizmente 
pegamos uma prefeitura numa situação caótica, até a presente data já pagamos 
de dívida da administração anterior mais de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), 
todos os fornecedores em dia todos os salários de funcionários e prestadores de 
serviços para a prefeitura em dia, vocês me desculpem mas eu tenho certeza que 
esse não é o momento, mas também não poderia deixar de passar esse 
esclarecimento para vocês pais e alunos e também para serventuários dos 
município, que a verdade é essa que passei para vocês, e mais uma vez meus 
parabéns ao alunos, pais e em especial toda a Escola Raulino Pacheco, que todos 
os anos somos premiado com esses alunos excelentes que o município de Rio 
Novo tem, e é graças a vocês, professores e diretores que vamos poder dar uma 
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condição melhor de educação a todos os munícipes. Muito Obrigado”. Palavra 
com a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques: Parabenizou a 
direção da escola e o professor Regis Luiz Guerra Zampa pelo empenho, 
agradeceu a Sra. Celia Maria Francisca da Silva por ter procurado esta casa e 
sugerido esta homenagem, uma vez que sua filha em gestão passada havia sido 
agraciada com este certificado, e o mesmo lhe abriu portas, e hoje ela esta 
matriculada em um dos colégios mais bem conceituados de Juiz de Fora, 
parabenizou em especial aos alunos e desejou que continuem empenhados em 
obter o conhecimento. Palavra com a Diretora da Escola Estadual Raulino 
Pacheco Sra. Marcia Aparecida Honório Nicácio: Cumprimentou a todos, 
“Iniciei meu trabalho em 2007 (dois mil e sete) como diretora juntamente com 
Eunice e Eduarda, e  uma das metas era valorizar e incentivar projetos viáveis 
que fossem ofertados para a escola, e  surgiu a OBMEP- Olimpíada Brasileira de 
Matemáticas das Escolas Públicas, é um projeto que tem o objetivo estimular o 
estudo da matemática e revelar talentos pelo Brasil, é a maior olimpíada do 
mundo, o objetivo principal é estimular o estudo da matemática e através de 
exercícios problemas despertar interesse e a curiosidade de professores e 
estudantes, podem participar alunos inscritos em escola municipal, estadual, 
federal e agora até particular de todo o Brasil, acontece em três níveis, nível I: 6º 
e 7º ano, nível II: 8º e 9º ano e o nível III: ensino médio, acontece em duas fazes, 
a primeira é para todos da escola com prova de múltipla escolha, e a segunda 
fase acontece depois com 5% de cada nível as melhores notas, esse ano a 
segunda fase vai acontecer no sábado dia 13 (treze) de setembro às 14:30 
(quatorze horas e trinta minutos), isso acontece em todo o Brasil no mesmo 
horário e no mesmo dia,  e nós somos muito orgulhosos do resultado desta 
olimpíadas, todos os anos,  nós da escola, juntamente com  pais e familiares, 
ficamos na expectativa dos resultados após as provas, e é difícil segurar a 
ansiedade pois as provas são em setembro e o resultado sai em dezembro, e a 
premiação só no ano seguinte, o mais interessante é que quando o resultado sai 
não só os alunos que ganham medalha ou menção honrosa que ficam felizes, ma 
escola toda comemora;  a pouco tempo uma servidora  da superintendência  me 
revelou um certo segredo, dizendo que lá na superintendência eles também 
ficam na expectativa dos resultados da Escola E. Raulino Pacheco, porque é uma 
das Escolas da jurisdição que mais dá resultados de OBMEP, ficamos muito 
feliz com isso porque esse resultado é bom para o estado, é bom para a 
superintendência, é bom para Rio Novo, pois eleva o nome da cidade e o nome 
da Escola também, e ficamos muito felizes com o  convite de vocês para 
estarmos aqui hoje recebendo esta homenagem, pois isso é um reconhecimento 
público e faz com que os alunos se sintam valorizados e cada vez mais 
estimulados a apresentar melhores resultados, como vocês mesmo disseram esse 
diploma abre portas, nossa primeira medalhista na escola foi a aluna Maiara de 
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Oliveira Gonçalves, filha da Senhora Vidêmia O. Gonçalves, que junto conosco 
abraçou esse projeto, e de lá pra cá foram muitos outros contemplados com 
medalhas de ouro, prata, bronze e menção honrosa, esses resultados nos levou 
em 2012 a sermos mais ousados e nos inscrever na olimpíada internacional de 
matemática a convite de uma rede chamada Rede Poc, naquela época nossos 
alunos dos 9º ano conseguiram ser premiados mais uma vez com medalha de 
ouro e por isso nós fomos convidados a ingressar uma equipe que representaria 
o Brasil na Índia, QUANTA é uma competição de matemática, ciências e 
habilidades eletrônicas, que acontece na cidade de Lucknow na Índia, e para lá 
nós fomos e representamos muito bem o Brasil, Minas Gerais e Rio Novo, não 
trouxemos medalhas porque era muita novidade e disputamos com quarenta 
países, entre eles Japonese, Alemãs, Canadenses e Russos que são uma 
sumidade, e já participavam ha muito tempo, nós estávamos chegando pela 
primeira vez, porém todos nós trouxemos uma bagagem de experiência 
magnífica, jamais vamos esquecer esses momentos, e para os alunos que 
estiveram lá, muitas portas se abriram, todos se deram bem, alguns estão na 
medicina, outros na engenharia,  e muitas portas se abriram nessas grandes 
escolas de Juiz de Fora, todos queriam que eles estudassem lá, esse feito se 
repetiu mais uma vez em 2014, mas era final de governo, fomos até Belo 
Horizonte conversar com o governador e seus representantes, mas eles não 
puderam financiar a viagem porque era final de mandato, mas todos os alunos 
medalhista ganham bolsa para estudar no cursinho da universidade chamado 
PIC, que é custeado pelo governo federal, com direito a bolsa, passagem e 
lanches, hoje esse curso acontece aqui na nossa escola aos sábados, 
quinzenalmente,  quem faz a atividade e coordena o curso é a professora Corina, 
antes era o professor Regis, premiado três vezes e convidado a fazer uma prova, 
aprovado iniciou esse trabalho, quando foi fazer o mestrado a professora Corina 
veio substitui-lo, a cada quinze dias os alunos estão lá fazendo o cursinho; 
gostaria de convidar os dois professores para fazer uma resumo de qual as 
vantagens de ser um aluno destaque da OBMEP, e agradecer esta homenagem, 
que é uma oportunidade da comunidade conhecer o nosso trabalho e também 
homenagear os meninos e estimulá-los ir em busca de novos horizontes”. 
Palavra com a Professora Corina de Fátima Moreira Viera Zampa:  Disse 
que o PIC é o Programa de Iniciação Científica,  é um curso voltado para os 
alunos medalhista e os que tem menção honrosa da OBMEP, hoje a Escola tem 
dezesseis alunos da Escola Raulino e dois de outras cidades , sendo um de São 
João Nepomuceno e outro de Goianá, que esse curso só tem nas  cidades de Rio 
Novo, Juiz de Fora, São Lourenço e Lima Duarte, que esses alunos recebem 
uma bolsa no valor de R$ 100,00 (cem reais), que a OBMEP tem nível I, II e III, 
e continua no ensino superior, pois a OBMEP dispõe para aluno que teve uma 
medalha, em qualquer etapa escolar  uma bolsa de iniciação cientifica,  qualquer 
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instituição federal que o aluno entrar, ela dispõe essa bolsa de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) durante dois anos, caso o aluno queira fazer um mestrado é 
disponibilizado um bolsa de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) durante 
dois anos, que o aluno pode além dos $400,00 (quatrocentos reais) ,pode 
também receber a bolsa de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), não precisa 
necessariamente estar fazendo matemática, a Coordenadora  Regional da UFJF 
explicou que pode ser qualquer curso dentro da instituição que o aluno terá 
direito a essa bolsa, além disso tem também a bolsa TIM no valor de R$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para alunos com baixo poder aquisitivo, 
que custeia todo o curso dele durante os anos que ficar na faculdade, essas 
bolsas são só para medalhistas, e  podem ser cumulativas, e hoje o aluno que 
quer estudar tem todo o incentivo. Palavra com o Professor Regis Luiz 
Guerra Zampa: Cumprimentou a todos,  agradeceu a sua mãe pela  presença, 
aos pais pelo incentivo e  apoio aos filhos  para que possam ir para a escola com 
a mente aberta para aprender tanto a matemática como as outras matérias que 
serão essenciais para a vida deles, e por fim agradeceu a homenagem recebida. 
Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: o vereador no 
uso da palavra parabenizou aos alunos, pais e professores e disse que são 
projetos assim que o fazem sentir orgulho de ser Rionovense. Palavra com a 
Senhora Celia Maria Francisca da Silva: Disse que o motivo pelo qual 
procurou a Presidente Vereadora Dulcimar Prata Marques, para que pudesse 
honrar os alunos com este  certificado, pois foi de fundamental importância para 
sua filha, disse ainda ter sido chamada para comparecer no Colégio Jesuítas, 
sendo recebida pelo coordenador que lhe informou que sua filha se destacou no 
simulado para o PISM, chamando a atenção por ter vindo de uma escola pública, 
teceu vários elogios e  quis saber o nome da diretora da escola, disse ainda que 
ela teve excelentes notas, não só em matemática como também nas outras 
matérias, agradeceu  e parabenizou aos alunos e professores da Escola Estadual 
Raulino Pacheco. Finalizando a Presidente agradeceu a presença de todos e deu 
por encerrada a presente Sessão. De tudo para constar lavrou-se a presente Ata. 

__________ausente_______________
Carlos Alberto do Carmo Mattos

_______________________________
Daniel Geraldo Dias

__________ausente_______________        
Dionísio Da Dalt Netto
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_______________________________
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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