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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1296/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de Agosto de 2016.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Agosto de 2016, às 19:35 (dezenove horas e
trinta e cinco minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência do
Vereador Sebastião José Esperança, reuniram-se em Sessão Ordinária os
seguintes Vereadores: Allan Martins Dutra Borges, 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. O Vereador Presidente Sebastião José Esperança saudou a todos os
presentes e declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. A seguir,
solicitou a dispensa da leitura das Atas 1294/2016 e 1295/2016. Colocadas em
discussão e votação as Atas 1294/2016 da reunião ordinária realizada no dia
10/08/2016 e a Ata 1295/2016 da reunião extraordinária realizada no mesmo dia
foram aprovadas por 08 votos a favor e uma abstenção, sendo esta do Vereador
Allan Martins Dutra Borges. O Vereador Presidente disse que devido à presença
dos funcionários da Prefeitura que foram convidados a participarem da reunião,
a pedido do vereador Guilherme de Souza Nogueira, para prestarem
esclarecimentos, o protocolo da reunião seria alterado a partir daquele momento
visando à liberação dos funcionários do Executivo da forma mais rápida
possível. Após estas explicações, concedeu a palavra ao Vereador Guilherme de
Souza Nogueira. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Após saudar
a todos os presentes, agradeceu aos funcionários do Executivo que atenderam à
sua solicitação e compareceram na reunião. Disse que a sua solicitação se deve
pelo fato de que ao analisar alguns documentos remetidos pelo Executivo
Municipal surgiram algumas dúvidas referentes aos assuntos que ele conferia.
Ao enviar alguns requerimentos ao Executivo onde indagava a respeito das
dúvidas, recebeu respostas pouco convincentes fazendo com que solicitasse a
presença destes funcionários na tentativa de esclarecer alguns pontos que
permanecem duvidosos. A seguir, iniciou sua série de perguntas dirigindo-se ao
Sr Emerson, responsável pelo Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de
Rio Novo. A primeira pergunta foi a respeito da compra dos ovos de páscoa.
Questionou sobre os orçamentos apresentados pelas três empresas participantes
já que se trata de pessoa uma física e duas jurídicas. Lembrou ainda que a pessoa
física é residente em Juiz de Fora e que existe grau de parentesco entre os donos
das empresas participantes. Perguntou ainda, sobre a responsabilidade sobre as
escolhas das empresas para envio de cartas convites, se é somente dele ou de
alguém mais. Perguntou também sobre o motivo de não procurar e dar
preferência às empresas instaladas no nosso município. Palavra com o Sr.
Emerson: Disse que para ele não importa se existe grau de parentesco. Disse
que ele analisa pelo CNPJ. Informou que nem todas as empresas de Rio Novo
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estão aptas a fornecer Nota Fiscal Eletrônica, elemento fundamental para venda
a qualquer órgão público. Disse que o Ministério Público já está agindo sobre
esta aquisição de ovos de páscoa e que já prestou depoimentos. Disse que tem
um nome e uma história a zelar. Quanto aos convites, disse que assume a
responsabilidade sobre todos os convites. Lembrou que a lei obriga que seja
dada preferência para Micro Empresa no caso de compras de valores inferiores a
R$80.000,00(oitenta mil reais). Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Finalizando, após algumas indagações, perguntou ao Sr Emerson se
ele assume que os convites enviados para Dirce Alves Evangelista(pessoa física
com endereço no bairro Grama em Juiz de Fora), A.J. Ferreira(pessoa jurídica
com sede no bairro Vila França em Rio Novo) e L.P. Vieira-ME pessoa jurídica
com sede em Rio Novo) são de sua inteira responsabilidade. Palavra com o Sr.
Emerson: Disse que da mesma forma que respondeu ao Ministério Público ele
responde que sim, que é de sua inteira responsabilidade a escolha das empresas
para envio de convites e solicitações de orçamento. Disse que caso tenha
praticado algum ato ilícito, ele vai ser punido na forma da Lei. Palavra com o
Vereador Eder Lima Moreira: Perguntou se o Sr. Emerson não foi
questionado sobre a qualidade dos ovos de páscoa. Palavra com o Sr.
Emerson: Disse que em momento algum houve algum tipo de questionamento
sobre a qualidade dos ovos adquiridos. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Perguntou sobre a troca de móveis no Gabinete da Prefeita, mais
especificamente sobre uma NF no valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos
reais) emitida pela empresa POP MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, com
sede na cidade de Juiz de Fora. O Vereador ainda relatou o material adquirido
descrito na NF (cadeiras) e também o nº do processo licitatório (82/2015).
Palavra com o Sr. Emerson: Disse que não se lembra bem da situação, mas se
compromete a enviar a documentação para esta Casa. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Perguntou ao Sr. Emerson se ele se comprometia a
enviar qualquer documentação que lhe for solicitada posteriormente, recebendo
resposta afirmativa por parte do funcionário do Executivo. Continuando, o
Vereador Guilherme Nogueira apresentou outra NF, esta em nome de
MARCENARIA J.A. MÓVEIS, de propriedade do Sr. José Aurélio Alves da
Silva, com sede na cidade de Bicas/MG, no valor de R$20.628,00. A seguir,
perguntou ao Sr. Emerson se ele poderia informar se o proprietário da empresa
possui algum parente que presta algum tipo de serviço ou faz parte do quadro de
funcionários da Prefeitura. Palavra com o Sr. Emerson: Disse que o
proprietário da empresa J.A. MÓVEIS é esposo da Engenheira Elaine, que
presta serviços para a Prefeitura Municipal de Rio Novo. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou como foram os critérios para envio
das cartas convites, sendo que o Sr. Emerson disse que ele mesmo fez a escolha
das empresas e que salvo algum engano, as três empresas convidadas são da
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cidade de Bicas, dizendo ainda que caso seja necessário ele enviará cópia do
processo licitatório para esta Casa. O Vereador perguntou também se alguma
empresa de Rio Novo havia sido convidada para participar da licitação. Palavra
com o Sr. Emerson: Disse que nenhuma marcenaria da cidade de Rio Novo foi
convidada para participar do processo licitatório. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Perguntou se esta conduta de não convidar empresas de
Rio Novo partiu de iniciativa própria e se foi influenciado por alguma sugestão.
Palavra com o Sr. Emerson: Disse que a escolha das empresas foi de sua
inteira responsabilidade. Palavra com o Vereador Eder Lima; Perguntou se a
Prefeitura possuiu algum tipo de cadastro das empresas locais que podem
fornecer Nota Fiscal Eletrônica. Palavra com o Sr. Emerson: Disse que no
Setor de Licitações não existe nenhum tipo de cadastro de empresas, quanto ao
restante dos setores da Prefeitura ele não sabe informar. Palavra com o
Vereador Allan Borges: Disse que acredita na boa fé e na idoneidade do Sr.
Emerson. Disse que as falhas ao não convidar empresas de nossa cidade
demonstra a fraqueza do Executivo Municipal. Disse que o Executivo Municipal
deveria ter se atentado para o fato e chegar até o Sr. Emerson, cobrando que as
empresas locais também fossem convidadas para participação nos processos
licitatórios. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Questionou sobre
as compras efetuadas através do Programa Brasil Carinhoso, perguntando sobre
a competência de conferência dos materiais adquiridos, se era do Setor de
Licitações ou do Setor que vai realmente utilizar o material comprado. Palavra
com o Sr. Emerson: Disse que a responsabilidade de conferência é da Pasta, ou
seja, do Setor. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Relatou sobre a
chegada de um lote de produtos que foram licitados para o CAIC. A seguir
perguntou se a responsabilidade de conferência era da Secretária de Educação.
Palavra com o Sr. Emerson: Disse que não necessariamente da Secretária, mas
da Secretaria de Educação. Lembrou que a responsabilidade do Setor de
Licitações termina na elaboração do contrato e que a responsabilidade de
fiscalização e conferência é da Pasta. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Perguntou ao Sr. Emerson se ele havia ouvido algo sobre compra de
um produto “A” e recebimento de um produto “B”. Palavra com o Sr.
Emerson: Disse que sim. Disse que foi informado que haviam sido adquiridos
colchonetes para o CAIC através de processo licitatório, fato que fez com ele se
dirigisse ao CAIC para comprovar a veracidade da notícia. Enfatizou mais uma
vez que não era sua obrigação, mas que fez questão de ir até o CAIC e que
realmente o material que lá estava não era o material que havia sido licitado.
Disse que a responsabilidade sobre a irregularidade foi de quem deu quitação na
Nota Fiscal. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou ao Sr.
Emerson se realmente houve um recebimento irregular, em desacordo com o
contrato de licitação. Palavra com o Sr. Emerson: Disse que sim, que o
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produto que estava no CAIC não era o que foi licitado. Disse que era um
produto de qualidade inferior. Disse ainda que a marca dos colchões que
estavam na Nota Fiscal era Ortobom e que no contrato de licitação o produto
constante era da marca Paropas. Informou ainda que após concluídas as etapas
do Processo Licitatório, ele envia cópia do contrato aos Setores de Tesouraria,
Contabilidade, Secretaria e Gabinete da Prefeita. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Finalizando, perguntou ao Sr. Emerson sobre compra de
medicamentos com mandado judicial, e se ele já ouviu falar sobre uma empresa
chamada Chrispim Medicamentos. Palavra com o Sr. Emerson: Disse que as
compras referentes a mandado judicial são efetuadas sem licitação devido ao
prazo para cumprimento ser muito curto (48 horas). Sobre a empresa Chrispim,
disse que não faria nenhum tipo de comentários uma vez que ela nunca
participou de processos licitatórios. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Perguntou mais uma vez ao Sr. Emerson sobre a empresa Chrispim,
obtendo a mesma resposta, de que ela jamais participou de um processo de
licitação a partir do momento em que ele assumiu o Setor. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Disse estar satisfeito com as respostas do Sr.
Emerson. Agradeceu ao mesmo pela presença e disse que irá formular um
requerimento, onde de maneira formal, estará solicitando que o Setor de
Licitações envie cópia de alguns processos licitatórios. Palavra com o
Vereador Eder Lima: Perguntou ao Sr. Emerson se ele havia recebido, em
algum momento, ordem para não enviar cópias de documentos referentes a
processos licitatórios para esta Casa. Justificou a pergunta dizendo que esta Casa
já solicitou por várias vezes cópias de processos licitatórios e jamais foi
atendida, lembrando ainda que o Ministério Público foi atendido prontamente.
Palavra com o Sr. Emerson: Disse que podem enviar as solicitações que ele
atenderá a todos os pedidos desta Casa. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Disse que antes do término da Ordem do Dia ele vai formalizar um
requerimento verbal solicitando o comparecimento da Secretária de Educação e
do proprietário da empresa vencedora do Processo de Licitação referente ao
Programa Brasil Carinhoso, para prestarem esclarecimentos. Palavra com o
Presidente Sebastião Esperança: Disse que concorda com a sugestão do
Vereador Guilherme Nogueira. Disse também que pretende apurar tudo de
maneira criteriosa. Disse ainda que se sentiu muito entristecido ao saber que o
tratamento dispensado a esta Casa por parte do Executivo Municipal, difere do
tratamento dispensado ao Ministério Público. Agradeceu ao Sr. Emerson, pelos
esclarecimentos apresentados convidando a seguir ao Sr. Almério, popularmente
conhecido por Merinho, responsável pelo Setor de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, para responder algumas perguntas formuladas pelos
Vereadores. Concedeu a Palavra ao Vereador Guilherme Nogueira. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Agradeceu ao Sr. Merinho por ter atendido ao
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convite, lembrando que o mesmo é responsável pelo Setor que pode ser
chamado de coração da Prefeitura, que o Setor de Recursos Humanos. Disse que
o motivo do convite partiu de uma denúncia que chegou nesta Casa sobre uma
“funcionária fantasma” que estava recebendo proventos durante muitos anos
como pensionista. Perguntou sobre a veracidade da denúncia e como foi
descoberta esta irregularidade. Palavra com o Sr. Merinho: Disse que
descobriu a irregularidade devido ao cadastramento de todos os funcionários
(ativos, inativos, pensionistas) para informar ao SICON. Disse que na parte dos
pensionistas é necessário informar o motivo da pensão e quando foi consultar o
cadastro da pensionista Maria Gonçalves verificou que a pasta estava vazia, e os
dados no computador também eram inexistentes, constando somente o nome.
Disse que perguntou aos funcionários mais antigos se eles conheciam a
pensionista e diante da resposta negativa, resolveu consultar a agência da Caixa
Econômica Federal, responsável pelo pagamento do pessoal. Disse que as
informações foram insuficientes e que descobriu apenas que o dinheiro era
depositado em uma conta corrente. Disse que suspendeu o pagamento na
esperança de que alguém viesse reclamar. Fez consulta na Receita Federal e
descobriu que o CPF foi emitido no ano de 2003 e que a pensionista faleceu em
2011. Disse que os pagamentos tiveram início em Novembro de 1998 e que a
princípio eram computados “dias trabalhados”, mas sem qualquer tipo de
desconto para a Previdência. Disse que a partir de Fevereiro de 2009 passou para
proventos de pensionista. Diante desta situação ele comunicou a irregularidade
para a Prefeita Municipal através de um relatório. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Perguntou se existe um cálculo do valor pago de forma
irregular no período de 2011 até os dias atuais. Palavra com o Sr. Merinho:
Disse que não fez nenhum cálculo. Disse ainda que o valor pago era de um
salário mínimo por mês. Palavra com Vereador Guilherme Nogueira:
Perguntou se existe algum documento no Setor de Recursos Humanos relatando
a data do último recadastramento de funcionários da Prefeitura. Palavra com o
Sr. Merinho: Disse que não existe nada nos arquivos. Informou que somente
agora, após a descoberta da irregularidade, é que haverá um recadastramento
anual, regulamento através de Decreto, que acontecerá sempre no mês de
setembro. Lembrou mais uma vez que nas pastas dos funcionários ele não
encontrou nada que pudesse comprovar que já foi realizado em alguma época
um recadastramento, mas que também não pode afirmar que nunca foi feito.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou quais foram as
providências tomadas pela Administração a partir do momento em que foi
encaminhado o relatório alertando para a irregularidade. Palavra com o Sr.
Merinho: Disse que sabe da existência de um Processo Administrativo em
andamento e que a irregularidade já foi comunicada ao Ministério Público e à
Polícia Militar, mas como ele não faz parte da Comissão, não pode dar maiores
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detalhes. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se a Caixa
Econômica foi notificada pelo Poder Executivo e se existe saldo na conta
corrente. Palavra com o Sr. Merinho: Disse que a Caixa Econômica foi
notificada, mas não pode dar maiores detalhes pelo fato de não fazer parte da
Comissão que está dirigindo os trabalhos e apurando a denúncia. Palavra com a
Vereadora Dulcimar Marques: Disse que apesar de se tratar de um assunto
diferente do debatido, gostaria de saber do Sr. Merinho se em alguma época ele
teve autorização do Poder Executivo para pagar mais de sessenta horas extras
trabalhadas para algum funcionário. Palavra com o Sr. Merinho: Disse que
nunca recebeu este tipo de ordem e que no período em que ele está à frente do
Setor de Recursos Humanos não foi pago a nenhum funcionário. Palavra com
o Presidente Sebastião Esperança: Perguntou ao Sr. Merinho se estamos
diante de um “funcionário fantasma”. Palavra com o Sr. Merinho: Disse que
ele não pode afirmar que se trata de um “funcionário fantasma”, mas que tudo
leva a crer que sim. Disse que todos os pensionistas possuem uma pasta com
dados cadastrais, mas neste caso específico da Sra. Maria Gonçalves, não existe
nada. Palavra com o Vereador Eder Lima: Perguntou qual o nome completo
da pensionista. Perguntou se existe algum indício de que alguém ficou
recebendo após 2011. Disse que é preciso que a Câmara Municipal tenha acesso
ao Processo Administrativo, para melhor se inteirar dos fatos. Perguntou
também se o Sr. Merinho saberia informar se na conta corrente existe algum
saldo. Palavra com o Sr. Merinho: Disse que o nome completo é Maria
Gonçalves da Silva. Disse saber de maneira extra- oficial de que o saldo da
conta corrente está zerado. Palavra com o Vereador Eder Lima: Perguntou
mais uma vez, reformulando a pergunta, se existe algum indício de quem fez
esses saques. Palavra com o Sr. Merinho: Disse que não. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Disse que todos sabem que a atual
Administração Municipal fez um LTCAT (Laudo Técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho). Lembrou que a finalidade do LTCAT, que é elaborado
por um profissional formado em segurança do trabalho (médico ou engenheiro)
é analisar se o ambiente de trabalho é ou não é insalubre. A partir desta
avaliação ele vai classificar o grau de insalubridade de cada setor e determinar
os dispositivos de controle. Disse que ao verificar as Notas de Empenho
referentes ao pagamento dos Agentes Epidemiológicos, foi alertado pelo fato de
que todos os Agentes recebem 20% de insalubridade, exceto a funcionária
Roberta, que recebe 40% de insalubridade. A seguir perguntou ao Sr. Merinho
por que ela recebe de forma diferente uma vez que o LTCAT indica 20% de
insalubridade para “todos” os agentes epidemiológicos? Palavra com o Sr.
Merinho: Disse que ele não sabe dizer porque. Disse que a ordem que recebeu
foi para pagar 40% para a Roberta. Disse ainda que já recebeu uma denúncia e
que ela se encontra em poder do Depto. Jurídico. Disse que o correto seria pagar
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20% a todos os Agentes, independente da função exercida. Disse que a medida
imediata será a adequação às normas, e que o valor será reduzido para 20%.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou quem ordenou que
se pagasse 40% de insalubridade para a Roberta. Palavra com o Sr. Merinho:
Disse que não tem ordem por escrito, mas que foi decido em reunião e eu ele
recebeu a ordem para pagamento de 40% à funcionária Roberta, devido ao fato
de ela ocupar a função de Coordenadora. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: O Vereador insistiu na pergunta sobre quem havia ordenado o
pagamento de 40% de insalubridade para a funcionária Roberta. Palavra com o
Sr. Merinho: Disse que foi o Sr. Lúcio, Secretário de Saúde. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Disse que era isso que ele queria escutar. O
nome de quem ordenou o pagamento dos 40% de insalubridade para a
funcionária Roberta. Palavra com o Vereador Eder Lima: Perguntou ao Sr.
Merinho se ele já recebeu ordens para não efetuar o reajuste de salário dos
Agentes Epidemiológicos. Perguntou ainda se os Agentes estão recebendo o que
a Lei determina. Palavra com o Sr. Merinho: Disse que nunca recebeu ordens
para não efetuar o reajuste salarial e que atualmente os Agentes estão recebendo
o Piso Salarial determinado em Lei. Palavra com o Presidente Sebastião
Esperança: Agradeceu ao Sr. Merinho por ter atendido ao convite da Casa.
Disse que os esclarecimentos prestados foram satisfatórios e dispensou o Sr.
Merinho. A seguir, concedeu a palavra à Sra. Dilza, Presidente da Associação
dos Moradores do Bairro Vale das Mangueiras. Palavra com a Sra. Dilza:
Após cumprimentar a todos os presentes, disse que o motivo de sua presença era
para formalizar o convite referente às comemorações dos 32 anos da Igreja
Batista em Rio Novo. Convidou a todos os Vereadores para participarem dos
eventos que serão realizados na Escola Municipal Francisca de Gomide Araújo
Simões. Lembrou da importância dos projetos sociais desenvolvidos pela Igreja
Batista junto aos jovens de nossa cidade. A seguir, usando da palavra como
Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Vale das Mangueiras,
referiu-se sobre um pedido do Pastor Aloizio, no qual ele solicita a possibilidade
da Casa prestar uma homenagem a dois moradores do referido bairro, Sra. Léa e
Sr. Nei. Disse que a Sra. Léa cuida da Pracinha do Bairro, muitas vezes com
recursos próprios, há mais de 20 anos. Disse que ela está indo embora de nossa
cidade, e que é meritória de uma homenagem, por tudo que já fez em benefício
do bairro. Lembrou que se trata da esposa do Sebastião do Táxi, que faleceu
recentemente. Sobre o outro possível homenageado, Sr. Nei, disse que apesar de
se tratar de uma pessoa polêmica, foi graças a ele que existe a Associação dos
Moradores do bairro. Disse que ele lutou muito por melhorias no Vale das
Mangueiras, e que hoje se encontra praticamente cego. Pediu muito carinho ao
analisar o pedido do Pastor Aloizio. Finalizou agradecendo a todos pela
oportunidade concedida. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança:
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Solicitou que a Secretária da Mesa Diretora, Sra. Dulcimar Prata Marques,
fizesse a leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 01 – Leitura do Ofício
PM/237/2016, do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, comunicando
que os Projetos de Lei números 006/2016, 007/2016 e 008/2016, não foram
sancionados. 02 – Leitura do requerimento 63/2016: 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 seja reiterado junto ao Executivo Municipal, o
pedido de providências junto aos Correios, devido ao fato da empresa não
prestar o serviço de entrega de correspondências no bairro Água Branca.
JUSTIFICATIVA:“Reitero, mais uma vez, o pedido de providências por parte
do Poder Executivo Municipal junto aos Correios para que seja disponibilizado
esse serviço essencial aos moradores do bairro Água Branca. É importante
lembrar que venho buscando a solução deste grave problema que atormenta a
vida dos moradores do referido bairro desde o ano de 2013, sempre solicitando
ao Executivo Municipal que sejam tomadas as devidas providências, mas que
infelizmente, até a presente data o problema continua sem solução”. Rio
Novo/MG, 19 de Agosto de 2016. Guilherme de Souza Nogueira
Vereador Proponente. 03 – Leitura do requerimento 64/2016: 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: Solicita que a Presidência desta Câmara Municipal envie
ofício ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde, solicitando as seguintes
informações: Relação nominal dos atuais membros do Conselho Municipal de
Saúde; Cópia das Atas das reuniões realizadas no período de Janeiro à Julho de
2016. JUSTIFICATIVA: “Solicito a remessa da documentação acima descrita,
para que, na função de Vereador desse Município, possa me inteirar sobre os
trabalhos realizados por tão importante Conselho Municipal”. Rio Novo/MG, 19
de Agosto de 2016. Guilherme de Souza Nogueira - Vereador Proponente. 04 –
Leitura de Ofício, do Gabinete do Deputado Léo Portela, comunicando
recebimento de ofício da Secretaria de Saúde, referente a medicamentos. 05 –
Leitura da Resolução nº 001/2016, onde o Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Rio Novo, Sr. Alexandre de Paiva Cavalcanti, convoca Assembléia
para eleição dos Conselheiros Municipais de Saúde. 06 – Leitura de
correspondência do Pastor Aloízio Alex de Barros Alves, sugerindo que esta
Casa homenageie dois moradores do bairro Vale das Mangueiras. Sendo eles a
Sra. Léa e o Sr. Nei, justificando tal sugestão em razão dos relevantes serviços
que estes dois moradores prestaram àquele bairro. 07 – Leitura de Ofício da
EMATER, apresentando Relatório Parcial do Programa Municipal de Produção
de Água nas Propriedades Rurais. 08 – Leitura de Convite da Igreja Batista
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de Rio Novo, para as atividades comemorativas aos 32 anos de presença da
Igreja Batista em nossa cidade. 09 – Leitura de Convite da APAE, para o I
Fórum Local de Autogestão, Autodefesa e Família. Fim do Expediente.
ORDEM DO DIA: O Presidente Sebastião Esperança fez a leitura na íntegra do
Ofício PM/237/2016 apresentado no Expediente, onde a Prefeita Municipal
comunica que os Projetos de Lei 006/2016, 007/2016 e 008/2016 não foram
sancionados. Após a leitura, o Presidente Sebastião Esperança comunicou a
todos os presentes que usando da prerrogativa do cargo de Presidente da Câmara
Municipal, que ora ocupa, irá promulgar os referidos Projetos Lei. A seguir,
colocou em discussão o Requerimento nº 63/2016 de autoria do Vereador
Guilherme Nogueira. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse
que falará sobre os dois requerimentos de sua autoria que foram lidos no
Expediente. Sobre o requerimento 63/2016, disse que é com muita tristeza que
ele volta a fazer essa solicitação. Informou aos presentes que os moradores do
bairro Água Branca, pagam IPTU e demais impostos, que as ruas do bairro estão
todas elas com nomes, mas apesar disto, os Correios não fazem a entrega de
correspondências no bairro alegando que lá é Zona Rural. Disse que já deve ser
a terceira ou quarta vez que ele faz este requerimento. Disse ainda que está
faltando boa vontade do Executivo Municipal para fazer uma cobrança de forma
mais incisiva junto aos Correios, para regularizar esta situação. Quanto ao outro
requerimento, o de nº 64/2016, disse que recebeu denúncias de que o Conselho
Municipal de Saúde de Rio Novo não está devidamente composto e atuante.
Disse que devido a importância deste Conselho e diante das denúncias de não
funcionamento, resolveu fazer este requerimento para comprovar a veracidade
das denúncias. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Colocou em
votação o requerimento nº63/2016, que foi aprovado por unanimidade. A seguir
colocou em discussão e votação o requerimento 64/2016 que também foi
aprovado por unanimidade. Concedeu a palavra ao Vereador Guilherme
Nogueira para que o mesmo apresentasse seu requerimento verbal. Palavra com
o Vereador Guilherme Nogueira: Solicitou que a Câmara Municipal oficie e
convoque a Senhora Secretária Municipal de Educação e todas as
Coordenadoras das Escolas que receberam os benefícios do Programa Brasil
Carinhoso para que compareçam à Reunião Ordinária da Câmara Municipal que
será realizada no dia 02 de setembro de 2016. Solicitou também que seja
convidado para esta reunião o dono da empresa fornecedora dos colchões, Sr.
Bonissato, e ainda, que sejam convidados todos os representantes das empresas
que participaram do processo de compras de produtos para o Programa Brasil
Carinhoso. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Colocou em
discussão e votação o requerimento verbal do Vereador Guilherme Nogueira,
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir concedeu a palavra ao
Vereador Eder Lima. Palavra com o Vereador Eder Lima: Usou da palavra
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para apresentar um requerimento verbal no qual solicita acesso a toda
documentação referente ao Processo Administrativo que apura as irregularidades
em relação à pensionista Maria Gonçalves da Silva. Disse que é preciso saber
quais foram os órgãos notificados, quais as ações tomadas pelo Executivo
Municipal. Disse que já aconteceram outras denúncias em mandatos anteriores
que infelizmente pararam somente no Processo Administrativo, mas que tem
coisas que devem extrapolar a esfera administrativa e serem apuradas
detalhadamente. Lembrou que é muito importante que esta Casa esteja inteirada
dos fatos. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Colocou em
discussão e votação o requerimento verbal do Vereador Eder Lima, sendo o
mesmo aprovado por unanimidade. Palavra com o Presidente Sebastião
Esperança: O Presidente fez um rápido comentário sobre os demais assuntos
apresentados no Expediente (ofícios, solicitações e convites). A seguir concedeu
a Palavra Livre. Não havendo nenhuma manifestação, declarou encerrada a
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, ordenando que se lavrasse esta Ata.
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