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REQUERIMENTO Nº. 50/2011. 

 

Autor: Eder Lima Moreira 
 
 

Ao Exmo. Sr. Elder Louro de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
 
 
Ref.: SOLICITAÇÃO URGENTE 
 
O vereador que abaixo subscreve requer à Mesa Diretora da Câmara Municipal que, após 

apreciação do plenário, SEJA CRIADA UMA COMISSÃO MUNICIPAL PARA 

ACOMPANHAMENTO E ATRAÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTOS JUNTO 

AO AEROPORTO REGIONAL DA ZONA DA MATA E À MULTITERMINAIS – com 

participação de ambos os órgãos administrativos (executivo e legislativo) e de representantes da 

sociedade civil organizada. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 
No dia 06 de junho, segunda-feira, a maioria dos vereadores esteve presente no Aeroporto 
Regional da Zona da Mata em reunião com o Sr. Denílson Duarte, Diretor da Multiterminais – 
Aeroporto. Na ocasião o vereador que ora apresenta este requerimento, lançou mão da ideia de 
criarmos uma Comissão que fique diretamente ligada à Multiterminais, através de troca de 
informações, e funcione como interlocutora no processo de atração de investimentos e de 
empresas para a cidade de Rio Novo, tendo em vista a grande visibilidade alcançada hoje pelo 
trabalho desenvolvido pela Multiterminais na administração do Aeroporto Regional da Zona da 
Mata, sobretudo, pela certeza que hoje temos de que o Progresso está à nossa porta, basta apoiar 
sua entrada e saber recebê-lo. 
 
Num primeiro momento, como explanei junto ao Sr. Denílson e demais presentes, os 
investidores e empresas certamente procurarão a Multiterminais para uma reunião técnica de 
negócio. Num segundo momento, no qual a empresa necessitará de um local para se instalar, é 
aí que entrará o trabalho da Comissão, com contato direto com a Multiterminais. Ou seja, a 
Comissão Municipal para Acompanhamento e Atração de Investimentos, sabendo previamente, 
através da administração do Aeroporto, que empresas necessitam de local para instalação, será a 
interlocutora entre a empresa e o executivo e o legislativo municipais para negociação de sua 
instalação em nossa cidade. 
 
A ideia, aprovada pelo Sr. Denílson Duarte, garantirá ao município maior agilidade e 
proximidade nas negociações com as futuras empresas com possibilidade de instalação em Rio 
Novo. Além disso, a Comissão Municipal para assuntos relacionados à vinda de investidores e 
empresas poderá representar os dois órgãos e a sociedade civil para repassar ao Executivo qual a 
demanda dos investidores e das empresas e o que for necessário para suas instalações futuras,  
 



 
 
 
tais como: local, estrutura, desapropriação etc.; e ao Legislativo para providenciar, por exemplo, 
melhorias em leis de incentivo, agilidade na aprovação de projetos de incentivo à Indústria e 
Instalação de Empresas, ampliação do orçamento para a área, bem como modificação e criação 
de demais leis ligadas ao desenvolvimento rio-novense advindo do funcionamento do Aeroporto 
Regional da Zona da Mata. 
A partir deste instante, Rio Novo precisa se unir desde a liberação de terreno e boa estrutura 
para a atração das empresas até à facilitação de sua instalação em nossa cidade e nada melhor do 
que um trabalho conjunto, bem desenvolvido, e levado à concretização por uma Comissão 
Municipal unida pelo nosso crescimento, tão sonhado crescimento com oportunidades diversas. 
 
Por tudo isso, conto com a aprovação e com a ajuda de todos para conseguirmos constituir esta 
Comissão Municipal o mais rápido possível. Por fim, proponho a realização de encontros entre 
o representante escolhido do Executivo e os do legislativo. Quando da aprovação deste será 
necessário encaminhar ofício ao Executivo para se inteirar do assunto e entender que a 
participação nesta Comissão, avalizada pela Multiterminais, será de suma importância para a 
conquista daquilo de que mais precisamos: Geração de Emprego e Renda. 
 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 08 de junho de 2011. 
 

 
 
 

Eder Lima Moreira 
Vereador Proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


