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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1393/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 08 de maio de 2018.

Aos 08 (oito) dias do mês de maio 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, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de Amorim Ferreira
e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente o vereador Ivalto Rinco de Oliveira. O
Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão
Ordinária da Câmara Municipal. Justificou a ausência do vereador Ivalto Rinco
de Oliveira. A seguir solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do
expediente. EXPEDIENTE: 1-Requerimento nº 065/2018. 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
a seguinte solicitação: Sejam retomadas as atividades do PROJETO
BARRAGINHA, em parceria com a EMATER. JUSTIFICATIVA:
Encaminhamos este requerimento atendendo a pedidos de produtores rurais.
Segundo relatos, as atividades do referido Projeto estão paradas desde 2016. É
preciso dar continuidade ao trabalho, realizando limpeza nas barraginhas já
existentes e ampliar o programa, pois, ainda segundo informações, existem mais
de 10 propriedades cadastradas aguardando a execução do Projeto. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 02 de maio de 2018.Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres
e Daniel Dias. 2- Requerimento nº 066 /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 a seguinte solicitação:
Comunicar oficialmente aos órgãos públicos, instituições e outras localidades
que se correspondem com a administração local, a alteração no nome da Praça
central, para que os mesmos possam atualizar em seus registros.
JUSTIFICATIVA: Como podemos constatar na Câmara e em correspondências
individuais para os Vereadores, ainda é comum o recebimento de cartas oficiais
de órgãos públicos até mesmo estaduais e federais, cujo endereço ainda consta
Praça Marechal Floriano Peixoto. Entendemos que se faz necessária
comunicação por parte do Executivo para que sejam feitas as devidas
atualizações. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de maio de 2018. Dionísio
Dadalt, Daniel Dias e Emanuel Ayres. 3- Requerimento nº 067/2018. Autores:
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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 emitida: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES à LOJA MAÇÔNICA CULTO AO DEVER pelos 120
anos de fundação. JUSTIFICATIVA: A referida instituição foi fundada em 22
de maio de 1898 e completa no corrente mês, portanto, 120 anos de fundação em
ininterruptas atividades. Data especial e histórica. A Loja Culto ao Dever é uma
das entidades mais antigas de Rio Novo e contribuiu ao longo dos anos para a
fundação de outras instituições importantes no município. Seus associados,
seguindo os éticos e fraternais preceitos maçônicos, buscam defender, praticar e
estimular atividades cívicas, culturais e beneficentes. Atualmente, a Loja
Maçônica Culto ao Dever abriga parte do acervo histórico da Fundação Cultural
Chico Boticário e patrocina um Capítulo da Ordem DeMolay, que busca passar
aos seus jovens integrantes a importância de virtudes morais, do civismo, das
práticas filantrópicas e, sobretudo, da fraternidade, tendo como objetivo, formar
melhores cidadãos e líderes para a sociedade. Na oportunidade, solicitamos ao
Presidente desta egrégia Câmara, o envio de ofício à atual diretoria da Loja
Maçônica Culto ao Dever, convidando seus representantes a comparecerem ao
Plenário, agendando data preferencialmente neste mês de maio, para que sejam
registradas e entregues as merecidas homenagens. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 07 de maio de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 4Leitura de Convite: A Associação de Paes Amigos dos Excepcionais-APAE de
Rio Novo convida para Palestra sobre Autismo com o Dr. Adriano Miranda –
Neuro Pediatra – Mestre e Doutor em Neurologia, Membro Titular da Academia
Brasileira de Neurologia e Professor da Universidade Federal de Juiz de ForaUFJF, no dia 10/05/2018 às 17 horas no Espaço Cultural Professora Maria Pinto.
ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 065 /2018. Autores: Vereadores
Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única
discussão. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse que o Senhor Henrique Faquim havia solicitado a palavra e se
todos estivessem de acordo abriria um precedente para que o mesmo fizesse uso
da palavra durante a discussão do requerimento, disse ainda que participou de
uma reunião no município de Guarani juntamente com a extensionista da Emater
Sra. Patrícia, onde o assunto a ser tratado era sobre aumento na produção de
água nas propriedades rurais, e Rio Novo foi muito citado como exemplo pelo
projeto Barraginha, e que projetos bons devem ser mantidos. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que no Projeto Barraginha foi destaque,
que é um investimento que o município faz e volta para os cofres públicos
através da Lei Robin Hood, que não sabia se todos os eventos porteira adentro
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estavam sendo cadastrados, que havia montado um formulário e repassado para
Sra. Poliana Chagas para no dia 15 de maio ser cadastrado, e lançado no sistema
pela Emater os projetos barraginha que no ano anterior conseguiram cadastrar,
para o município era um projeto de referencia, de grande importância para as
propriedades, e pela questão ecológica, que o município de Guarani também
começou a utilizar o projeto, sugeriu que os demais vereadores assinassem
também o requerimento, é um projeto que vale a pena manter e não deve ser
considerado como custo, e sim como investimento se cadastrado de forma
adequada, a Emater cadastra tudo que é feito na Zona Rural para que possa ter
retorno para o município através do ICMS solidário. Palavra com o Senhor
Henrique Faquim: Cumprimentou a todos os presentes e disse “esteve
conversando com os Vereadores Dionísio Da Dalt e Emanuel Ayres sobre o
Projeto Barraginha, ele foi feito em 2015 ou 2016 e no ultimo ano do mandado
anterior funcionou, mas para dar continuidade é preciso voltar nas propriedades
fazer a limpeza das barraginhas, pois elas vão enchendo de terra e já foram duas
demandas de chuvas nesses dois anos, e até hoje não teve continuidade, agora
pode até ser pior porque a terra que está embaixo vai estragar mais ainda a
propriedade e as estradas, as barraginhas ajudam na manutenção das estradas,
pois retiram a força da água da chuva, o vereador Daniel Dias falou muito bem
sobre o ICMS, a nossa cidade hoje eu tenho certeza absoluta, não sei números,
mas que o índice de emprego hoje é muito maior na zona rural que em qualquer
outro setor no município, pode pegar a Prefeitura e as empresas que tem no
município, que eu tenho certeza que o meio rural emprega muito mais, e não tem
nenhum projeto, nada beneficiando o produtor rural, o produtor rural está
entregue a ele próprio, com dificuldade para trabalhar, o leite está uma bagunça,
o país não tem nenhum projeto rural, um projeto que melhore o produtor rural,
então nos estamos entregues a ninguém, eu acho que os municípios pequenos
tem condições de ajudar o produtor, além de, tudo que ele injetar no produtor
rural ele recebe em dobro, pelo estado ou pelo governo federal, não como é a lei
se é Federal ou Estadual, por isso pedi aos vereadores Emanuel Ayres e Dionísio
Da Dalt para entrar com esse projeto, tínhamos também a compra conjunta de
calcário ao produtor, que também não está funcionando mais, não tem mais o
caminhão, não tem mais isso, não tem mais aquilo, tudo começa em Rio Novo e
tudo acaba, está precisando bater na cabecinha dos prefeitos para que eles olhem
pelo produtor, esqueçam um pouquinho a política e a politicagem, e olhem para
o lado do produtor, seja ele quem for, A, B, C ou D, ele emprega e traz
benefício para o município, então precisa e disso, e todos nós sabemos que hoje
o município só anda para traz, não é o atual prefeito, em os anteriores, são todos
eles que passaram por aqui que deixaram a cidade do jeito que está, e cada dia
está pior, nas cidades vizinhas e tem projetos, estive em Goianá e lá está tendo
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um curso e estão chamando produtores de fora para ajudar, isso quer dizer que
tem incentivo para todo lado, aqui temos dois técnicos excelentes na Emater,
acho que aqui nunca tivemos técnicos tão bons, que querem trabalhar e dão
apoio ao município, mas não estão sendo usados porque não tem projetos para
eles trabalharem, não tem ninguém projetando nada para eles, eles fazem tudo e
nada acontece”. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse ter sido
muito bem lembrado pelo Senhor Henrique Faquim sobre a compra conjunta de
calcário que funcionava muito e bem e poderia ser retomada, o Sindicato dos
Produtores Rurais de Rio Novo que estava a frente para organizar a compra,
caso não possa ser feito pelo Sindicato, que façam através da Emater que tem
excelentes técnicos, que o produtor hoje é o que menos pede, e nada ganha,
como a questão do calcário que melhora muito a produtividade, e para o
município não é um custo tão alto, que na compra a prefeitura emprestava o
caminhão com o motorista e o produtor pagava o óleo e o calcário, e se olhar o
custo benefício, vale a pena, nesse período havia uma satisfação muito grande
por parte dos produtores, disse que o calcário é muito barato, mas Rio Novo fica
distante dos lugares que tem calcário de boa qualidade, atualmente o melhor é de
Arcos, e por causa da distancia o frete acaba onerando muito o valor, que
acreditava que poderia ser retomado com uma conversa com o chefe do
executivo e dar um incentivo para o produtor, a situação está difícil, o leite é um
massacre, o produtor começa entregar leite no dia primeiro e só vai começar a
receber cinquenta dias depois, que o valor quem define é o comprador, sendo
assim o que puder favorecer para reduzir o custo de produção é interessante,
citou como exemplo parceria com fabrica de ração para reduzir o custo do frete,
se não conseguem baixar o preço do leite que pelo menos baixem o custo de
produção, deveria haver ter um conversa nesse sentido em uma reunião com
vereadores, prefeito e produtores, porque ainda tem produtores que estão
lutando, mas vai chegar um ponto que as pessoas que dependem do sustento da
roça irão desistir ou então procurar apoio em outro município, disse também ter
sido convidado para uma reunião no município de São João Nepomuceno e lá
estão desenvolvendo projetos, que a Emater ás vezes é criticada mas eles
trabalham para o município, e precisam ter projetos, não trabalham sozinhos,
dependem da prefeitura dando suporte para eles, precisam se unirem pois
lutando por uma causa nobre, pois o meio rural é a maior empresa de Rio
N o v o . Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse que sempre achou que o desenvolvimento de Rio Novo passa
pelo meio rural, que a forma mais fácil não é trazer uma empresa com duzentos
empregos, pois uma empresa com duzentos empregos o município dificilmente
vai conseguir agora, sendo assim achava que a melhor solução agora era gerar
emprego através do campo, que poderiam ver com a Emater o que pode ser feito
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junto ao executivo. Palavra como Vereador Daniel Geraldo Dias: Usou a
palavra para dizer que a Emater está sempre a disposição, mas depende de ter
suporte, e alguns programas tem que ser em parceria e ela não pode ficar a frente
e assumir a responsabilidade, que poderiam marcar um reunião para tratar
especificamente desse assunto, não importa se copiarem um projeto de outra
município que esteja dando certo, existem projetos bons que não onerar muito o
município, se for feito um investimento no meio rural e cadastrando
corretamente, o investimento volta através do ICMS Solidário, a zona rural de
Rio Novo já foi uma referencia, era uma bacia leiteira, tem produtores que estão
reclamando do acesso as estradas que estão precisando de reparos, que teve um
período chuvoso, mas já melhorou, e é preciso buscar alternativas para não
deixar morrer mais uma grande força de Rio Novo. Palavra com o Senhor
Henrique Faquim: Disse que: “Mudando um pouco o assunto, gostaria de
comentar sobre a Exposição Agropecuária, que aconteceu esse final de semana
em Guarani e também em Rio Pomba a Ranqueada do Girolando, uma idéia que
surgiu em Rio Novo e aconteceu em Rio Pomba porque o Prefeito abraçou a
causa, em três anos eles fizerem da Exposição de Rio Pomba a segunda maior
do Brasil em numero de animais, e isso traz retorno para o município, Guarani
hoje todos sabem é uma referencia no girolando, todos que querem comprar uma
vaca girolando e um gado de qualidade vão a Guarani porque é conhecido
através de exposições agropecuárias, de ranqueamento e qualidade de produto, e
Rio Novo nem exposição temos mais, estamos perdendo cada dia mais o que
nos criamos, era a maior exposição da região; no fim de semana recebi a visita
de um morador de Conceição de Macabu estado do Rio de Janeiro que me
perguntou quando seria a exposição de Rio Novo, eu disse que infelizmente tem
quatro ou cinco anos que não acontece, e ele comentou que todos os anos a
família dele vinha, que a exposição era muito conhecida, o nosso município
precisa e necessita desenvolver a área e eventos, a exemplo do encontro de
motoqueiros, esse ano estive de férias em Cabo Frio e encontrei com um rapaz
que faz parte da associação de motoqueiros de Cabo Frio, e eles fizeram uma
festa e colocaram três mil motoqueiros na cidade, comentei com ele sobre o
encontro de motoqueiro que tivemos aqui e ele falou para chama-lo, que se não
puderem colocar três mil, colocam mil, ou quinhentos motoqueiros no evento, e
isso traz além de conhecimento da população traz renda para o município, o
município hoje está numa situação que o dinheiro que entra na cidade vem de
fora, não geramos mais dinheiro, a verdade é essa, a não ser prefeitura e os
produtores rurais não tem mais nada que gera dinheiro, temos uma fabrica perto
do meu comercio que esta fechando, está a dois meses sem pagar os funcionário,
e ninguém procura o dono da empresa para perguntar se pode ajudar em alguma
coisa, estamos assim, fecha Lacreme, fecha Cerâmica, fecha Opção, fecha Santa
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Casa, e ninguém faz nada, estamos chegando ao fundo do poço, se não já
estivermos lá, a verdade é essa”. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo
Dias: Disse que o Parque de Exposição está pedindo socorro, que cada vez que
passa por lá, está mais destruído, parece ter sido destelhado e não sabe onde
foram parar as telhas, se a exposição é um sonho, está ficando cada vez mais e
mais distante, não sabe se já teve ou não algum postura quanto ao parque de
exposição, ou o que vai ser feito, mas é um assunto que precisam verificar
porque é um patrimônio do município, e está sendo destruído, e pelo que parece
as pessoas estão carregando o material, não sabe o que acontece mas cada vez
que passa por lá está faltando algum coisa naquele parque de exposição.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse que as telhas que beiravam o muro do Campo do Prainha após uma chuva
com muito vento foram jogadas encima da varanda existente no campo e a
prefeitura teve que refazer o telhado da varanda, disse ainda que referente a
exposição achava que já havia passado da hora de Rio Novo ter um Centro de
Eventos, não só para exposição como também outras atividades que iriam gerar
recursos. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Usou a palavra
para dizer que com referencia ao requerimento da Barraginha, onde foi
solicitado que os demais vereadores assinassem, propôs que também fosse feito
um requerimento em nome de todos o vereadores, com relação a compra
conjunta de calcário que o Vereador Daniel Dias e o Senhor Henrique Faquim
mencionaram, e perguntou ao vereador Daniel Dias se a parte que cabia
anteriormente a prefeitura era o transporte. Palavra com o vereador Daniel
Dias: Disse que o produtor pagava o calcário e o combustível, e a prefeitura
entrava com o caminhão e o motorista, e para não atrapalhar o dia a dia da
prefeitura, foi feito um remanejamento com a fabrica para que fosse aos
sábados. Palavra com o vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse acreditar
ser viável e sendo assim sugeriu que fosse feito um requerimento assinado por
todos os vereadores solicitando que voltasse a ser feita essa compra conjunta de
calcário em parceria com os produtores e a prefeitura. Palavra com o Senhor
Henrique Faquim: Disse que “quanto ao calcário, não sei se hoje seria tão
viável só o produtor pagar o óleo, fiz um calculo quando estava começando o
projeto e nosso caminhão carrega uma certa quantidade de calcário, e se você
comprar o calcário com o frete de lá que vem uma quantidade maior, ele sai
mais barato que o produtor pagando o óleo, se não me engano pagava uma
porcentagem ao motorista referente uma diária, ficava mais barato com o frete
em um caminhão maior que no caminhão da prefeitura, então como produtor e
sabendo da situação real do produtor hoje, sugiro que o prefeito divida esse
valor, porque o óleo está muito caro, e ao invés de dividir com um produtor que
divida com dois, fazendo uma carga para dois produtores, ao invés de um
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produtor pegar quatorze toneladas, pegaria sete toneladas e beneficiaria dois
produtores em cada viagem, dividindo o óleo com eles, acho que seria viável
para a prefeitura e ajudaria mais o produtor, está muito difícil para o produtor a
demanda de calcário, sabemos que o município também tem dificuldades
financeira, mas uma mãozinha de um lado e uma mãozinha do outro vai
funcionar”. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade.
-Requerimento nº 066 /2018. Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel
Ayres e Daniel Dias. Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: O vereador fez uso da palavra e disse
ser um requerimento muito válido, pois todos os mapas do município no Google
estão desatualizado, que esteve conversando com o Sr. Mauro Célio Rodrigues
que fez um evento no Bar do Pedro Alvim e as pessoas vieram participar se
orientaram pelo GPS e foram parar no Cristo, parece que todo o mapa está com
os nomes antigos e algumas ruas com outros nomes, que o executivo precisa
contratar um geógrafo para fazer as mudanças, e que é um longo processo.
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que esteve
conversando com o Prefeito Sr. Ormeu Rabello Filho e os funcionários da
Prefeitura Sr. José Luiz Rabite e Sra. Irlene R. de Oliveira, com referencia a
essas atualizações dos nomes das ruas por meio das leis sancionadas, e disseram
que já poderiam estar providenciando, pois realmente se colocar no GPS não
mostra a localização, e segundo informaram não haverá nenhuma dificuldade, e
realmente será necessário a contratação de um especialista que fará novamente o
traçado do mapa colocando o nome das ruas que foram sancionadas e ser
atualizado no Google, sugeriu que fizessem um requerimento fazendo tal
solicitação e que fosse assinado por todos os vereadores. Colocado em primeira
e única votação. Aprovado por unanimidade. 3- Requerimento nº 067/2018.
Autores: Vereadores Dionísio Da Dalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. Colocado
em primeira e única discussão. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias:
Disse que esteve conversou com representantes da entidade que disseram que no
dia 22 do corrente mês eles tem disponibilidade para estarem presentes na
reunião caso o projeto seja aprovado e já estiver confeccionado a moção.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Concordou com a data sugerida pelo vereador Daniel Dias, já deixando
confirmada a entrega da moção na sessão do dia 22/05/2018. Colocado em
primeira e única votação. Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE:
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Comunicou que tomou a liberdade de solicitar a Presidente da Associação de
Paes e Amigos dos Excepcionais - APAE Sra. Adriana Gonçalves Marques e a
Diretora Srta. Gabriela Guimaraes Diana que fizessem um resumo das
atividades da instituição incluindo as despesas e receitas para apresentarem na
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reunião que está agendada para próxima segunda feira às 19 horas em Goianá, e
solicitou que o vereador que puder participar confirmasse sua presença até
quinta-feira, disse ainda que no próximo dia 23 deverá ir a São Paulo junto com
o prefeito e o Sr. Márnio Everton Camacho, parta participar de uma reunião com
Diretores da Administradora do Aeroporto onde o assunto a ser tratado será a
Zona de Produção e Exportação-ZPE, e perguntou ser haveria objeção em
trocar o dia da sessão da câmara, disse que com referencia ao projeto 05/2018
provavelmente entrará em pauta na próxima reunião, pois segundo a assessoria
jurídica, o parecer ainda não foi emitido porque necessita ser analisado mais
detalhadamente. 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
__________ausente______________
Ivalto Rinco de Oliveira
______________________________
João Bosco Ferreira Pires
_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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