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        ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1294/2016
  Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 10 de Agosto de 2016.

Aos 10 (dez) dias do mês de Agosto de 2016, às 19:40 (dezenove  horas e 
quarenta minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do Vereador 
Sebastião José Esperança, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes 
Vereadores:  Carlos Alberto do Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar 
Prata Marques, Éder Lima Moreira, Guilherme de Souza Nogueira,  José 
Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo. Ausente o Vereador 
Allan Martins Dutra Borges. O Vereador Presidente Sebastião José Esperança 
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 de leitura das Atas números 1289/2016, 1290/2016, 
1291/2016, 1292/2016 e 1293/2016. Colocadas em discussão e votação obteve-
se o seguinte resultado: Ata 1289/2016 da Reunião Extraordinária realizada em 
30/06/2016, aprovada por unanimidade. Ata 1290/2016 da Reunião 
Extraordinária realizada em 30/06/2016, aprovada por unanimidade. Ata 
1291/2016 da Reunião Extraordinária realizada em 01/07/2016, aprovada por 
unanimidade. Ata 1292/2016 da Reunião Extraordinária realizada em 
04/07/2016, aprovada por unanimidade. Ata 1293/2016 da Reunião 
Extraordinária realizada em 04/07/2016, aprovada por unanimidade. Passou-se 
então para a leitura do expediente pelo Vice-Presidente da Mesa Diretora em 
virtude do problema de rouquidão que acometeu à Vereadora Dulcimar 
Marques. EXPEDIENTE: 01 – Leitura do Ofício  10801/2016 enviado pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais/Coordenadoria de Pós-
Liberação, datado de 29 de junho de 2016 e assinado por Gabrielle G. de O. 
Rezende, Coordenadora, que se refere ao Processo 958843 onde consta o 
Parecer Prévio sobre as contas do Município de Rio Novo no exercício de 2014. 
No ofício ainda constam as instruções e prazos para serem remetidos os 
documentos, após o julgamento das contas por esta egrégia Câmara Municipal, 
bem como as conseqüências punitivas caso não sejam cumpridas as 
determinações contidas em Lei. 02 – Leitura do Requerimento nº60/2016: Ao 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo - Sr. Sebastião José Esperança: O 
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja 
enviada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, através de ofício, a 
solicitação abaixo, à Exmª Prefeita Municipal de Rio Novo, Sra. Maria Virgínia 
do Nascimento Ferraz: Solicita a presença dos Servidores(as) responsáveis pelos 
Setores de Recursos Humanos e Licitações  da Prefeitura, na Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal, que será realizada no dia 19 de Agosto de 2016, às 19:00 
horas. JUSTIFICATIVA: “Após recebimento de algumas denúncias que 
envolvem diretamente os Setores de Recursos Humanos (Folhas de Pagamentos) 
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e Licitações (Processos Licitatórios), solicito para melhores esclarecimentos, a 
presença dos responsáveis pelos Setores, em Reunião Ordinária da Câmara. 
Importante registrar que o Artigo 40 do Regimento Interno desta Casa, diz, em 
seu Inciso IX, que: “Cabe ao Plenário da Câmara convocar o Prefeito e seus 
auxiliares diretos para explicações perante o Plenário sobre matérias sujeitas a 
fiscalização da Câmara, sempre que o exigir o interesse público”. Rio 
Novo/MG, 02 de Agosto de 2016. Guilherme de Souza Nogueira - Vereador 
Proponente. 03 – Leitura do Requerimento nº 61/2016: 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 do Executivo Municipal, que seja enviado à esta 
Casa, através da Secretaria Municipal de Saúde, as informações abaixo listadas: 
Relação contendo nome e número do cartão SUS de todos os pacientes que 
tiveram exames e consultas agendados pela Secretaria Municipal de Saúde no 
ano de 2016;  Data de entrada dos pedidos na SMS e data de agendamento; 
Nome da(o) funcionária(o) responsável pelos agendamentos de exames e 
consultas. JUSTIFICATIVA: “Pelo fato de estar recebendo denúncias sobre 
possíveis irregularidades no setor de marcação de consultas/exames, venho 
através deste requerimento, buscar as informações necessárias através da 
documentação solicitada, para análises”. Rio Novo/MG, 09 de Agosto de 2016. 
Guilherme de Souza Nogueira - Vereador Proponente. 04 – Leitura do 
Requerimento nº62/2016: 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 do 
Executivo Municipal que seja informado a esta Casa, através da Secretaria 
Municipal de Educação, quais as providências tomadas pelo Município em 
relação ao prédio onde funcionava a antiga Escola Rural do Ribeirão dos Anjos. 
JUSTIFICATIVA: “Solicito essa informação devido ao fato de que o local onde 
funcionava a referida Escola estar sendo destruído pelo tempo, e provavelmente 
por ação humana. Por se tratar de um patrimônio municipal, cabe a nós 
Vereadores buscar informações sobre o assunto e, se necessário, cobrar as 
devidas providências do Poder Executivo”. Rio Novo/MG, 09 de Agosto de 
2016. Guilherme de Souza Nogueira - Vereador Proponente. 05 – Leitura de 
Requerimento de autoria do Vereador de Guilherme de Souza Nogueira, 
solicitando junto ao Presidente da Câmara Municipal que a Prefeita Municipal 
seja oficiada quanto à necessidade de se realizar anualmente um 
recadastramento dos Servidores Municipais ativos, inativos e pensionistas, com 
vistas à apuração e comprovação de possíveis irregularidades quanto aos 
pagamentos efetuados pelo Município e recebimento pelos beneficiários 
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respectivos. 06 – Leitura do Ofício PM/CONTAB.182/2016, encaminhando as 
Notas de Empenho e respectivos comprovantes de pagamento e Balancetes 
financeiros referentes ao mês de Abril/2016. 07 – Leitura do Ofício 
PM/CONTAB.213/2016, encaminhando as Notas de Empenho e respectivos 
comprovantes de pagamento e Balancetes Financeiros referentes ao mês de 
Maio/2016. 08 – Leitura do Ofício PM/CONTAB.221/2016, encaminhando as 
Notas de Empenho e respectivos comprovantes de pagamento e Balancetes 
Financeiros referentes ao mês de Junho/2016. 09 – Leitura do Ofício 
PM/2016/183, respondendo ao requerimento nº 07/2016 de autoria do vereador 
Guilherme de Souza Nogueira, sobre providências relativas ao lixão a céu aberto 
no antigo terreno da Cerâmica. 10 – Leitura do Ofício PM/2016/184, 
respondendo ao requerimento nº 50/2016 de autoria do Vereador Eder Lima 
Moreira, solicitando a instalação de um quebra-molas na rua Hélio de Souza 
Pinto, no bairro Renascer. 11 – Leitura do Ofício PM/2016/185, respondendo 
ao requerimento nº 51/2016 de autoria do Vereador Vinícius Carvalho de 
Araújo, que solicita a construção de uma escada com guarda-corpo ligando a rua 
Doutor Avelino Dias Pimont à rua Evaristo Braga. 12 – Leitura do Ofício 
PM/2016/186, respondendo ao requerimento nº 55/2016, de autoria do Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira, solicitando o patrolamento e limpeza da estrada 
principal que liga Rio Novo a Furtado de Campos. 13 – Leitura do Ofício 
PM/2016/188, respondendo ao Ofício CM/84/2016, que encaminhou o 
requerimento 58/2016 de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, 
que alega descaso e omissão do Poder Executivo Municipal para com a Câmara 
Municipal de Rio Novo. 14 – Leitura do Ofício PM/2116/189, respondendo ao 
Ofício CM 86/2016, que alertava sobre possíveis irregularidades em pagamentos 
realizados à beneficiária Maria Gonçalves da Silva, informando quais foram as 
providências tomadas pelo Executivo Municipal. 15 – Leitura do Ofício 
PM/216/214, respondendo ao requerimento nº 53/2016 e informando que a 
documentação referente ao Programa Brasil Carinhoso está à disposição do 
Legislativo na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Novo. 16 – 
Leitura do Ofício PM/2016/210, respondendo a solicitação verbal do 
presidente desta Casa e informando sobre o prazo de validade da Licitação para 
autorização dos serviços de táxi no Aeroporto. 17 – Leitura do Ofício 
PM/2016/202, respondendo ao ofício da presidência desta Casa, enviando a 
relação de nomes dos taxistas que adquiriram placas através do Processo de 
Licitação nº071/2008, para serviços de táxi no Aeroporto Regional da Zona da 
Mata. 18 – Leitura do Ofício PM/2016/211, relatando e informando sobre a 
necessidade de adequação do repasse de verbas para a Câmara Municipal, em 
virtude da queda de arrecadação. 19 – Leitura do Ofício PM/2016/204, 
encaminhando relatório de arrecadações, referente às receitas tributárias e 
transparências constitucionais, conforme solicitado no ofício CM/2016/98. 20 – 
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Leitura do Ofício PM/2016/187, informando que a solicitação da Sra. Rosana 
Rabite, foi objeto de questionamento conforme justificativas anexadas. 21 – 
Leitura do Ofício assinado pela funcionária da Prefeitura Municipal de Rio 
Novo/MG, Sra. Irlene Reis de Oliveira, onde é encaminhado à esta Casa as 
seguintes leis que foram sancionadas pelo Executivo Municipal: Lei 1193/2016 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do Projeto 
de Lei quando da Sanção ou Promulgação de Leis”. Lei 1194/2016 (PL 
009/2016 de autoria do Executivo Municipal) que “Autoriza a abertura de 
Crédito Especial no valor de R$77.000,00 e dá outras providências”. Lei 
1195/2016 (PL 007/2016 de autoria do Executivo Municipal) que “Autoriza 
aluguel de imóvel municipal e dá outras providências”. Lei 1196/2016 (PL 
008/2016 de autoria do Executivo Municipal) que “Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências”. 
Lei 1197/2016 (PL 004/2016 de autoria do Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira) que “Cria o Projeto Baile de Rua, com implantação nas quadras de 
esporte dos bairros da cidade”. Lei 1198/2016 (PL 003/2016 de autoria do 
Vereador Eder Lima Moreira) que “Institui a Semana Municipal de Incentivo ao 
Aleitamento Materno, estipula multa ao estabelecimento que impedir a 
amamentação em público e da outras providências. 22 – Leitura do Ofício 
LMCD/600-2016/019, onde a Loja Maçônica Culto ao Dever, a Fundação 
Cultural Chico Boticário e o Capítulo DeMolay Culto ao Dever, solicitam a 
colaboração financeira dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, com a 
liberação das subvenções sociais previstas em lei, para custear as despesas 
oriundas da realização do Congresso Regional da Ordem DeMolay da Zona da 
Mata Mineira, que será realizado em Rio Novo, nos dias 08 e 09 de outubro 
próximo. 23 – Leitura do Ofício do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB de Rio Novo, encaminhando à esta Casa, 
relatório constando as irregularidades encontradas na análise da prestação de 
contas do Programa Brasil Carinhoso e informando que a mesma documentação 
foi enviada ao Ministério Público. 24 – Leitura de Email enviado pela 
Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, agradecendo à esta Casa pela importante participação no debate 
sobre as providências cabíveis para o enfrentamento do tráfico de drogas, 
realizado no último dia 06 de julho. 25 – Leitura de correspondência da 
EMATER, informando que no período de 18 a 30/08/2016 será realizado o 6º 
Torneio Leiteiro do município de Rio Novo. 26 – Leitura de correspondência 
da EMATER, informando sobre reunião no dia 11/08/2016 às 16:00 horas, que 
será realizada na Escola Municipal Francisca de Araújo Simões,onde o assunto 
debatido será “Raiva Bovina”, devido ao surgimento de dois casos recentes em 
nosso município, que foram confirmados pelo IMA. 27 – Leitura do convite 
para a cerimônia de abertura da “3ª Festa Literária de Rio Novo-Edição 
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Guimarães Rosa”, que acontecerá no dia 11/08/2016, às 19 horas, no Centro 
Cultural Profª. Maria Pinto. Fim do Expediente. ORDEM DO DIA: O 
Presidente Sebastião Esperança iniciou a Ordem do Dia comentando sobre o 
Ofício enviado pelo TCE, informando a todos que as contas sob 
responsabilidade da Prefeita Municipal foram aprovadas sem ressalvas. 
Aproveitou a oportunidade para dizer que tem a absoluta certeza de que esta 
aprovação de contas por parte do TCE é fruto da CPI que a Câmara Municipal 
instalou em 2013 e que em muito contribuiu para que a Prefeita Municipal e sua 
equipe de Assessores passassem a trabalhar dentro das exigências da Lei. A 
seguir foi colocado em discussão o requerimento nº 60/2016 de autoria do 
vereador Guilherme Nogueira, que usou da palavra para expor seus argumentos. 
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que somente agora, após 
o recesso Legislativo, é que será possível iniciar este processo de apuração de 
irregularidades nos setores de Recursos Humanos e Licitações da Prefeitura 
Municipal. Lembrou que os assuntos já foram abordados de maneira superficial 
antes do recesso e que agora é o momento de trazer os Servidores responsáveis 
pelos setores, para as devidas explicações. Colocado em votação, o 
requerimento 60/2016 foi aprovado por unanimidade. Passou-se então ao 
requerimento nº61/2016 de autoria do Vereador Guilherme Nogueira, que disse 
saber da existência de irregularidades no Setor de marcação de consultas e 
exames. Disse ainda que no último final de semana foi procurado por uma 
pessoa reclamando que está esperando por uma consulta já faz dois anos. Disse 
que é um absurdo uma pessoa aguardar dois anos por uma consulta enquanto 
outros conseguem ter a consulta marcada em menos de uma semana de espera. 
Disse ainda que se trata de uma situação recorrente, razão pala qual resolveu 
solicitar a documentação especificada no requerimento nº 61/2016. Colocado em 
votação o requerimento 61/2016 foi aprovado por unanimidade. A seguir o 
Presidente Sebastião Esperança colocou em discussão o requerimento 62/2016 
de autoria do Vereador Guilherme Nogueira, que solicitou a palavra para 
explicar o seu pedido. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse 
que a Escola do Ribeirão dos Anjos fica próximo à propriedade do Brequinha, e 
que recebeu uma denúncia de que a mesma estava sofrendo depredação, o que 
fez com que entrasse em contato com a Secretária Municipal de Educação. Disse 
que na época do questionamento a Secretária, de maneira verbal, informou que o 
município estava tomando as devidas providências, inclusive com Boletim de 
Ocorrência. A seguir o Vereador Eder Lima solicitou a palavra. Palavra com o 
Vereador Eder Lima: Disse que ele também acompanhou a denúncia. 
Informou que o Município está em processo de pedido junto ao Estado para que 
a Escola seja doada ao Município. Disse ainda que é importante que esta Casa 
tenha acesso a documentação referente a Escola, para que inclusive se possa 
reivindicar junto à Superintendência Regional de Ensino uma possível liberação 
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do imóvel para o Município. Colocado em votação, o requerimento 62/2016 foi 
aprovado por unanimidade. Continuando com a Ordem do Dia, o Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Eder Lima para que o mesmo apresentasse um 
requerimento verbal. Palavra com o Vereador Eder Lima: O Vereador 
apresentou um requerimento verbal no qual solicita que esta Casa oficie ao 
Executivo Municipal para que o mesmo forneça documentações contendo as 
seguintes informações: 1ª – Cadastro contendo nome e número dos usuários que 
foram remetidos à ACISPES por parte da Secretaria Municipal de Saúde, nos 
anos de 2014, 2015 e 2016, com o nome do funcionário responsável pela 
remessa; 2ª – Cadastro contendo nome e número dos usuários que foram 
atendidos pela ACISPES nos anos de 2014, 2015 e 2016, com o nome do 
funcionário responsável, que deve ser fornecido pela ACISPES; 3ª Valores 
pagos à ACISPES nestes anos e a quantidade de usuários que foram atendidos 
no período. Ainda dentro da Ordem do Dia o Presidente fez um rápido 
comentário sobre os ofícios encaminhados pelo Executivo Municipal referentes 
às Notas de Empenho e respostas de requerimentos. O Vereador Eder Lima 
solicitou cópias dos ofícios que tratam sobre as entradas de receitas tributárias 
no município e sobre o pedido da Sra. Rosana Rabite. A seguir o Presidente 
Sebastião Esperança informou que a denúncia do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Rio Novo, sobre 
irregularidades na prestação de contas do Programa Brasil Carinhoso será 
encaminhado às Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Educação, 
Saúde e Assistência Social. O Vereador Eder Lima, solicitou cópia da referida 
documentação. Finalizando a Ordem do Dia o Presidente fez uma rápida leitura 
nos convites já apresentados no Expediente. PALAVRA LIVRE:  Palavra com 
o Vereador Guilherme Nogueira: O Vereador disse que infelizmente houve 
um erro por parte da Secretaria desta Casa já que o requerimento nº 58/2016, de 
sua autoria, foi enviado para o Executivo Municipal sendo que o correto seria 
enviar ao Procurador Jurídico da Câmara Municipal. Solicitou que o erro seja 
corrigido de maneira imediata, enviando o requerimento 58/2016 ao 
Departamento Jurídico desta Casa. Não havendo mais nenhuma manifestação o 
Presidente Sebastião Esperança declarou encerrada a Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal, ordenando que se lavrasse esta Ata.  
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