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        ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1301/2016
        Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 23 de Setembro de 2016.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Setembro de 2016, às 19:30  (dezenove 
horas e trinta  minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do 
Vereador Sebastião José Esperança, reuniram-se em Sessão Ordinária os 
seguintes Vereadores:  Dulcimar Prata Marques, Dionísio Da Dalt Neto, Éder 
Lima Moreira, Guilherme de Souza Nogueira, José Adriano Tostes Xavier  e 
Vinícius Carvalho de Araújo. Ausentes os Vereadores Allan Martins Dutra 
Borges e Carlos Alberto do Carmo Mattos. O Presidente Sebastião Esperança 
declarou aberta a Reunião Ordinária da Câmara Municipal e a seguir solicitou a 
dispensa da leitura da Ata 1300/2016. Colocada em discussão e votação a Ata 
1300/2016 da reunião ordinária realizada no dia 16/09/2016 foi aprovada por 06 
(seis) votos favoráveis e uma abstenção, sendo esta do Vereador Jose Adriano 
Toses Xavier, ausente na última reunião. A seguir solicitou que se procedesse a 
leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 01 – Leitura do Requerimento 
69/2016: Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo - Sr. Sebastião José 
Esperança. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação 
regimental, seja enviada a solicitação abaixo à Exma. Prefeita Municipal de Rio 
Novo, Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz: - Solicita que o Executivo 
Municipal providencie uma reforma, em caráter de urgência, na ponte da 
comunidade do São Francisco. JUSTIFICATIVA:“Solicito a realização desta 
obra uma vez que a ponte se encontra em péssimo estado de conservação, 
prejudicando assim o tráfego no local”. Rio Novo/MG, 21 de Setembro de 2016.
Dionísio Da Dalt Netto - Vereador Proponente. 02 – Leitura do Ofício 
PM/CONTAB./2016/268, comunicando o envio Notas de Empenho e 
Balancetes Financeiros referentes ao mês de julho de 2016, assinado pela 
Prefeita Municipal. 03 – Leitura do Ofício PM/2016/0267, que responde ao 
solicitado pelo Vereador Guilherme Nogueira em seu requerimento 63/2016, no 
que se refere à entrega de correspondências no bairro Água Branca, assinado 
pela prefeita Municipal. 04 – Leitura do Ofício PM/2016/0266, enviando a esta 
Casa a relação de todos os servidores efetivos, contratados, comissionados, 
agentes políticos, conselheiros tutelares, ativos e inativos da Prefeitura 
Municipal, conforme solicitado no requerimento de autoria do Vereador 
Guilherme Nogueira. 05 – Leitura do Ofício PM/2016/0265, informando sobre 
as ações do Executivo Municipal no que se refere ao pagamento indevido em 
nome da pensionista Maria Gonçalves da Silva. Neste mesmo ofício, o 
Executivo encaminha a esta Casa cópia de todo o processo que foi aberto pelo 
Executivo para apurar a irregularidade. Fim do Expediente: ORDEM DO DIA: 
O Presidente colocou em discussão e votação o requerimento 69/2016 de autoria 
do vereador Dionísio Da Dalt Netto, sendo que o mesmo foi aprovado por 
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unanimidade. A seguir fez um rápido comentário sobre os ofícios que foram 
lidos no Expediente. Comunicou que na próxima semana não haverá reunião da 
Câmara Municipal, devido ao período eleitoral. Disse que caso seja necessário a 
realização da reunião os Vereadores serão comunicados. PALAVRA LIVRE: 
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que nesta sexta-feira ele 
recebeu um telefonema de um funcionário lotado na Secretaria Municipal de 
Educação denunciando uma suposta fraude na prestação de contas do Programa 
Brasil Carinhoso. Disse que foi até a Secretaria de Educação para participar de 
uma reunião com os membros do Conselho do FUNDEB e que lá chegando se 
encontrou com a Sra. Prefeita Municipal que questionou sua presença na 
reunião. Informou que foi apurado que um Empenho estava incompleto e que o 
original não foi localizado. Disse que existia ainda um Empenho sem nenhuma 
assinatura e que aparentemente seria colocado em substituição ao original após 
serem colhidas as devidas assinaturas. Informou que chamou a atenção o fato de 
que a discriminação dos serviços prestados, constante neste Empenho, era 
diferente do que consta na cópia do original que foi entregue ao Conselho do 
FUNDEB. Informou ainda que a Sra.Prefeita tentou transferir a responsabilidade 
pelo erro para diversas pessoas, sendo que até mesmo aos Vereadores ela tentou 
responsabilizar. Disse que em determinado momento da reunião a Sra. Prefeita 
se retirou temporariamente para beber água. Disse que após aguardarem por 
mais de uma hora o retorno da Sra. Prefeita foram comunicados, por telefone, 
que ela não retornaria para a reunião devido  a outros compromissos. Disse que 
existe um grande indício de fraude. Disse que na próxima segunda-feira ele 
estará participando de uma nova reunião juntamente do os membros do 
Conselho do FUNDEB, onde é aguardada a presença do Contador da Prefeitura 
Municipal para prestar esclarecimentos. Palavra com o Presidente Sebastião 
Esperança: Disse que a Secretária Municipal de Educação, Sra. Tatiana Dalila, 
esteve aqui na Câmara Municipal na tentativa de localizar o Empenho, mas que 
também não localizou a cópia do mesmo. Palavra com o Vereador Eder 
Lima: Solicitou que seja encaminhado um ofício para a Agência de 
Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região solicitando informações sobre quais 
são os projetos já aprovados pelo Grupo de Trabalho, Desenvolvimento e 
Inovação na Mata Mineira, que foi criado na reunião do dia 22 de junho de 
2016. Solicitou também que neste mesmo ofício seja incluído um pedido para 
que os municípios sede do Aeroporto Regional sejam convidados para participar 
das reuniões. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que 
enviará o ofício na próxima segunda-feira. Justificou a ausência do Vereador 
Carlos Alberto do Carmo Mattos, por motivos pessoais. Não havendo mais 
nenhum tipo de manifestação, declarou encerrada a reunião ordinária da Câmara 
Municipal, ordenando que se lavrasse esta Ata.
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