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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1300/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 16 de Setembro de 2016 .

Aos 16 (dezesseis) 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: Allan Martins Dutra Borges, Carlos Alberto do Carmo Mattos,
Dulcimar Prata Marques, Dionísio Da Dalt Neto, Éder Lima Moreira, Guilherme
de Souza Nogueira, e Vinícius Carvalho de Araújo. Ausente o Vereador José
Adriano Tostes Xavier. O Presidente Sebastião Esperança declarou aberta a
Reunião Ordinária da Câmara Municipal e a seguir solicitou a dispensa da
leitura da Ata 1299/2016. Colocada em discussão e votação a Ata 1299/2016 da
reunião ordinária realizada no dia 09/09/2016 foi aprovada por unanimidade,
conforme anunciado pelo Presidente. A seguir solicitou que se procedesse a
leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 01 – Leitura do Requerimento
68/2016: Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo: Sr. Sebastião José
Esperança. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação
regimental, seja enviada Moção de Congratulação às Escolas Municipais abaixo
relacionadas, cumprimentando a todos os funcionários (Diretoria, Secretaria,
Professores, Serventes e alunos) pelo grande desempenho obtido no IDEB 2015:
- Escola Municipal Francisca de Gomide Araújo Simões (6,1 pontos); - Escola
Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira (5,8 pontos). JUSTIFICATIVA: “Conforme
havia mencionado na reunião ordinária do dia 09/09/2016, o desempenho
alcançado pelas Escolas Municipais no IDEB 2015 é fruto de dedicação e
empenho por parte de todos os envolvidos com a Educação em nosso município
e louvável de todas as homenagens. Esta Moção de Congratulação é o
reconhecimento por parte do Legislativo Municipal, do alto grau de
comprometimento e profissionalismo dos Servidores Municipais responsáveis
pelo Setor de Educação. Vale ainda lembrar, somente para efeito de registros,
que a pontuação obtida pelas Escolas de nosso Município ultrapassou a Meta
Projetada para o ano de 2017 que prevê 6,0 pontos para a Escola Francisca de G.
Araújo Simões e 5,7 para a Escola Dr. Onofre D. Ladeira”. Rio Novo/MG, 24 de
Agosto de 2016. Guilherme de Souza Nogueira - Vereador Proponente. 02 –
Leitura de Convite da Câmara Municipal de Ubá/MG, para a cerimônia de
entrega de títulos e medalhas honoríficas no dia 24 de setembro de 2016. Fim do
Expediente. ORDEM DO DIA: O Presidente Sebastião Esperança colocou em
discussão e votação o Requerimento 68/2016 e obteve a aprovação unânime do
mesmo. Mencionou sobre o convite da Câmara de Vereadores de Ubá.
Justificou a ausência do Vereador José Adriano Tostes Xavier por motivo de
saúde. A seguir, agradeceu a Sra. Tatiana Dalila, Secretária Municipal de
Educação e ao Sr. Bonissato sócio da empresa que foi a vencedora do Processo
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Licitatório para aquisição de colchões através do Programa Brasil Carinhoso,
que atenderam ao convite e comparecerem para prestar esclarecimentos
conforme solicitação do Vereador Guilherme de Souza Nogueira. Convidou a
Sra. Tatiana Dalila para se aproximar da Mesa Diretora para que se utilizasse do
microfone para que a conversa possa ser gravada. A seguir concedeu a Palavra
ao Vereador Guilherme de Souza Nogueira. Palavra com o Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: Cumprimentou a todos os presentes e
esclareceu que o seu pedido de comparecimento da Sra. Tatiana Dalila e do Sr.
Bonissato foi devido a uma denúncia por parte do Conselho do FUNDEB de Rio
Novo que foi enviada a esta Casa. Nesta denúncia foram relatadas várias
irregularidades nas compras que se referem à verba do programa Brasil
Carinhoso. Disse que o Sr. Emerson, responsável pelo Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Novo, em seu depoimento nesta Casa, informou que
a ele compete somente atender ao que é especificado por cada Setor através do
Processo de Licitação, que não é competência do Setor de Licitações verificar se
o material entregue está de acordo com o que foi licitado e comprado, já que a
responsabilidade é do Setor que está recebendo a mercadoria. O Vereador
Guilherme disse ainda que diante da gravidade das denúncias e das declarações
do Sr. Emerson, não restou alternativa a não ser convocar a Secretária Municipal
de Educação e todos os envolvidos no processo licitatório do Programa Brasil
Carinhoso, para que esta Casa possa apurar os fatos e verificar se a denúncia
procede ou não. A seguir, deu início às perguntas dirigindo-se a Sra. Tatiana
Dalila. O Vereador solicitou que a Secretária de Educação informasse a data de
crédito do recurso do Programa Brasil Carinhoso, se foi fruto de indicação ou
pedido de alguém e se o Programa abrange a todos os municípios. Palavra com
a Sra. Tatiana Dalila: Disse que o recurso foi creditado em Outubro de 2014.
Disse que a verba é liberada através do CENSO e do PAR (Plano de Ações
Integradas) informou ainda que para receber o recurso o município precisa
possuir creche e estar cadastrado no Programa Bolsa Família. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se o valor da verba foi de
R$56.000,00( cinqüenta e seis mil reais) e obteve a resposta afirmativa por parte
da Sra. Tatiana Dalila. A seguir, o Vereador Guilherme Nogueira perguntou qual
o motivo do recurso ter ficado sem movimentação por um período de quase um
ano já que foi liberado em Outubro de 2014 e só começou a ser gasto em
Setembro de 2015. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que foi devido à
troca da Secretária de Educação. Disse que ela assumiu a Secretaria Municipal
de Educação em Janeiro de 2015 e que foi necessário analisar a demanda, visto
o recurso só poder ser utilizado em despesas com crianças de zero a três anos.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou qual o critério
utilizado para aplicação do recurso. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse
que foi através de consulta junto às pessoas que trabalham no CAIC/Creche
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sobre quais as necessidades e prioridades de cada um. Após colher as
informações, encaminhou uma planilha para o Setor de Licitações em Julho de
2015. Disse que não existe nenhum documento oficial sobre a relação de
materiais que deveriam ser adquiridos. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Perguntou qual o número de crianças que são atendidas na Creche e,
se na planilha enviada ao Setor de Licitações consta algum valor de materiais
que deveriam ser adquiridos. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que são
de 110 a 120 crianças atendidas na Creche. Quanto a pergunta sobre valores na
planilha, disse que não era de sua competência colocar valores na planilha.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou sobre a aquisição
das panelas, sobre quem havia feito o pedido para compra. Palavra com a Sra.
Tatiana Dalila: Disse que foi consultado como todos os demais itens. Explicou
que a grande quantidade de panelas adquiridas foi devido ao fato de que ela não
sabia que quando se trata de “verba carimbada” a compra tem que ser
exatamente o que foi licitado. Disse que “achava” que poderia licitar uma
quantidade e comprar uma menor depois. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Disse que devido ao fato de desconhecer a Lei foram compradas
panelas em quantidade superior a necessitada. Palavra com a Sra. Tatiana
Dalila: Disse que sim, mas que não se trata de material perecível e que poderá
ser utilizado futuramente. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira:
Perguntou se antes de se fazer um pedido de licitação os Setores não consultam
o Departamento Jurídico para obter informações sobre como deve ser formulado
o processo. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que não. Que o Setor de
Licitações é quem apura e comunica se existe algum impedimento. Lembrou que
em todos os outros processos licitatórios a prática de licitar uma quantidade e
comprar uma menor é bastante comum e que ele se utiliza com freqüência desta
possibilidade. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou sobre
a compra dos colchões e sobre quem paira a responsabilidade de conferência no
ato do recebimento da mercadoria. Perguntou ainda, quem faz a indicação ou
escolha da pessoa que vai realizar esta conferência. Palavra com a Sra.
Tatiana Dalila: Disse que a responsabilidade é do Setor que fez o pedido.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se a conferência
dos colchões foi feita pela Secretaria de Educação. Palavra com a Sra. Tatiana
Dalila: Disse que não poderia responder já que neste período ele estava gozando
de licença maternidade. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse
que apesar da justificativa, existem atas registradas das reuniões onde constam
as presenças da Sra. Prefeita e dela Sra. Tatiana Dalila. Perguntou se ela, mesmo
depois de ter conhecimento dos acontecimentos através destas reuniões, tomou
alguma medida para descobrir quem foi que recebeu os materiais de maneira
indevida. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que, como já disse antes,
ele se encontrava de licença maternidade e que ao retornar ela não fez nenhum
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tipo de conferência, confiando em quem há havia substituído. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Disse que entende que ela estava de licença,
mas perguntou se mesmo diante das denúncias do conselho do FUNDEB ela não
procurou saber quem recebeu a mercadoria de maneira indevida. Palavra com a
Sra. Tatiana Dalila: Disse que quem quitou a Nota foi a Secretária anterior.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que antes de terminar,
gostaria de solicitar ao Presidente Sebastião Esperança, que convoque a
Secretária anterior. Perguntou a Sra. Tatiana Dalila qual o nome da Secretária
anterior. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que o nome da Secretária
anterior é Gerusa. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que é
preciso convocar a Gerusa para que ela venha dar a informação sobre quem
recebeu esta nota. Disse que houve uma falha muito grande por parte da
Secretaria de Educação, já que o material entregue é o mesmo que está
relacionado na Nota Fiscal e diferente do que foi licitado. Perguntou se a Sra.
Tatiana Dalila não se importa muito em apurar a irregularidade devido ao fato
de ter acontecida durante sua licença. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila:
Disse que se importa e muito. Disse que ela verificou juntamente com o Sr.
Emerson e a troca do material já foi providenciada. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Perguntou para a Sra. Tatiana Dalila quem foi que
solicitou a compra de garfos e facas para crianças de zero a três anos de idade.
Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que foi a Coordenadora, a Adriana.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou quantos colchões
foram comprados. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que foram
adquiridos 50 colchões. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira:
Perguntou se a Coordenadora explicou o motivo de não comprar colchões para
berços, já que se trata de criança de zero a três anos. Palavra com a Sra.
Tatiana Dalila: Disse que não. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Perguntou sobre a prestação de contas da verba de apoio a Creche.
Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que já solicitou ao Setor de
Contabilidade pois precisa de prestar contas ao Conselho do FUNDEB. Palavra
com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se existe sobra ou se o
recurso foi gasto em sua totalidade. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse
que ainda resta saldo na conta. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira:
Solicitou que o Presidente Sebastião Esperança concedesse a palavra aos
membros do Conselho do FUNDEB para que eles pudessem realizar alguma
pergunta para finalizar a parte referente ao Programa Brasil Carinhoso. O
Presidente concedeu a palavra livre para manifestações conforme solicitação do
vereador Guilherme Nogueira. Palavra com o Vereador Eder Lima:
Perguntou para a Sra. Tatiana Dalila sobre quem deveria ter avisado que as
panelas ficariam paradas, guardadas e se o Setor de Licitações possui uma
Assessoria Jurídica. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse não saber quem
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deveria ter avisado. Confirmou que o Setor de Licitações tem Assessoria
Jurídica. Palavra com o Vereador Eder Lima: Perguntou se os colchões foram
trocados. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que todos os colchões já
foram trocados. A seguir o Presidente concedeu a palavra a Sra. Maria
Aparecida de Oliveira Vieira conhecida como Cidinha, Presidente do Conselho
do FUNDEB. Palavra com a Sra. Cidinha: Dirigindo-se aos Vereadores,
perguntou se havia alguma pergunta que eles gostariam de fazer. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Pediu informações sobre se haveria tido
algum tipo de dificuldade para que o Conselho do FUNDEB tivesse acesso a
documentos. Disse que tal pergunta se deve ao fato de ter havido várias reuniões
no período de um mês. Palavra com a Sra. Cidinha: Disse que gostaria de
esclarecer o motivo da presença do Conselho do FUNDEB nesta reunião da
Câmara Municipal. Informou que compete ao Conselho do FUNDEB fiscalizar
a aplicação dos recursos provenientes do Programa Brasil Carinhoso. Disse que
é necessária a aprovação dos gastos por parte do Conselho para que o Município
possa prestar contas junto ao FNDE. Informou que ao se iniciar a análise da
aplicação dos recursos foram detectadas várias irregularidades. A primeira que
chamou a atenção foi o valor pago para aquisição dos colchões. Disse também
que, conforme consta em ata, o pedido para compra de talheres foi feito pela
Adriana, mas que os demais materiais não. Disse que no caso das panelas
adquiridas, elas nunca poderão ser usadas, visto não seguirem especificações
apropriadas para uso em fogão industrial. Disse que consta a aquisição de 90
metros de plástico PVC e que somente 10%(dez por cento) desta metragem foi
usado na Creche. Disse também que acredita que não seria necessário ter
adquirido 50(cinqüenta) colchões, que 20 (vinte) colchões atenderiam as
necessidades. Disse que questionou ao Sr. Bonissato sobre o valor e
especificação dos colchões e que a princípio foi dito pelo mesmo que o valor
unitário era de R$128,00(cento e vinte e oito reais), mas que depois ele disse que
o preço estava errado e que o correto era R$325,00(trezentos e vinte e cinco
reais). Lembrou que após estas informações aconteceu a troca dos colchões, o
que demonstra que estava tudo errado anteriormente. Informou também que os
colchões não seguem as especificações corretas para uso em creches já que eles
são encapados com tecido e o correto seria revestimento em couro. Disse que na
qualidade de funcionária do CAIC, ela jamais foi consultada por Coordenadora
ou qualquer outro funcionário sobre qual a necessidade de compra de material.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que em relação aos
colchões, gostaria de ouvir o representante da empresa Pimentel & Bonissato
Comércio Ltda. Antes que a palavra fosse concedida ao Sr. Bonissato, o
Vereador Guilherme Nogueira solicitou ao Presidente Sebastião Esperança,
autorização para fazer a leitura de parte da ata do Conselho do FUNDEB data de
28 de junho de 2016. Devidamente autorizado o Vereador Guilherme Nogueira
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fez a leitura do trecho da ata conforme segue: “Verificamos também uma grande
quantidade de colchonetes em embalagens ainda da fábrica e somente alguns
utilizados. Havia nas salas triciclos pendurados, varais de alumínios que foram
comprados com a verba. Notamos que o local está com super lotação de
crianças. Voltamos a Secretária e fizemos um relatório oral do que encontramos
e os demais Conselheiros presentes. Ao verificar os empenhos notamos que
foram comprados 50 colchonetes sem necessidade, pois havia no local, colchões
em bom estado, encapados com plástico durável. Conferimos o valor unitário
dos colchonetes e notamos um preço absurdo, R$325,00 cada um. Decidimos
ligar para a empresa Pimentel & Bonissato Comércio Ltda que forneceu tais
colchonetes para verificar o valor de um colchonete 78x188x12D20,
especificações constantes da Nota Fiscal da compra e quem atendeu foi uma
senhora que nos disse ligar após verificar o preço. Quem ligou alguns minutos
depois foi o Sr. Bonissato nos informando que o valor desse colchonete é de
R$189,00. Solicitamos as licitações e a atual Secretária, Tatiana de Oliveira se
prontificou em ir ao setor buscá-las. Neste tempo estando nós avaliando as
licitações a presidente Maria Aparecida recebeu outra ligação do Sr. Bonissato
dizendo que havia errado no preço do colchonete, que havia passado um valor
inferior. Continuamos as averiguações”. Terminada a leitura o Vereador
Guilherme Nogueira perguntou ao representante da empresa Pimentel &
Bonissato Comércio Ltda como eles tomaram conhecimento sobre o processo
licitatório. Perguntou se eles haviam recebido uma carta convite ou se foi
através de edital. Palavra com o Sr. Bonissato: Disse que foi através de edital
enviado por Email. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou
se ele se lembrava quem enviou o Email. Palavra com o Sr. Bonissato: Disse
que foi enviado pelo Setor de Licitação da Prefeitura. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Perguntou ao Sr. Bonissato, qual o motivo de ter sido
licitado um produto e entregue outro diferente do que foi licitado. Palavra com
o Sr. Bonissato: Disse que ele trocou os produtos por acreditar que a qualidade
do que foi entregue era superior ao do que foi licitado. Disse que após surgir
reclamação por parte da Prefeitura ele foi até a fábrica e solicitou que se
produzisse um colchão dentro das especificações licitadas e efetuou a troca.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou ao Sr. Bonissato se
ele realmente acreditava que um colchão com a espessura inferior ao licitado era
de melhor qualidade. Palavra com o Sr. Bonissato: Disse que agiu de boa fé e
que depois da reclamação ele veio e fez a substituição dos produtos. Disse que a
diferença era mínima. Disse que foi licitado a marca PAROPAS e ele fez a
entrega de colchões da marca ORTOBOM, mas que depois ele fez a troca.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou sobre a questão dos
valores, do custo de cada tipo de colchão. Perguntou qual o valor resultante na
diferença de preços dos produtos. Informou que a diferença chega a
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R$10.000,00(dez mil reais). Perguntou se o Sr, Bonissato tinha conhecimento
desta quantia em prejuízo para o Município. Palavra com o Sr. Bonissato:
Disse que reconheceu o erro e fez a troca dos colchões. Disse possuir documento
que comprova que a troca foi efetuada e os produtos entregues estão em
conformidade com a licitação. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira:
Disse ao Sr. Bonissato que, caso o Conselho do FUNDEB não tivesse percebido
o erro ele estaria dando um prejuízo de R$10.000,00 ao município. Palavra com
o Sr. Bonissato: Disse que reconheceu o erro e fez a troca pelos colchões
corretos. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou ao Sr.
Bonissato se ele já havia participado de outros processos de licitação de
Prefeituras da região, recebendo um sim como resposta. Perguntou após a
resposta afirmativa se a empresa Pimentel & Bonissato tem como hábito
entregar mercadorias diferentes do que foi licitado ou se foi um fato isolado.
Palavra com o Sr. Bonissato: Disse que nunca havia cometido tal erro. Disse
que pode verificar em qualquer prefeitura da região, que ele nunca cometeu tal
tipo de erro. Mais uma vez disse que não fez com segundas intenções. Palavra
com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou qual foi o motivo do Sr.
Bonissato imaginar que um colchão com a metade da espessura do que foi
licitado seria de qualidade superior. Palavra com o Sr. Bonissato: Mais uma
vez disse que não fez com má fé e que já providenciou a substituição dos
colchões. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou de que
forma ele foi notificado pelo município para que efetuasse a troca dos colchões.
Palavra com o Sr. Bonissato: Disse que foi através de ofício. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou ao Sr. Bonissato se no processo
licitatório alguma outra empresa disputou o item colchão com a Pimentel &
Bonissato, recebendo resposta afirmativa por parte do mesmo. Palavra com o
Presidente Sebastião Esperança: Perguntou se algum outro Vereador tinha
questionamentos a fazer. Palavra com o Vereador Eder Lima: Perguntou ao
Sr. Bonissato se ao fazer a entrega dos colchões que não foram os licitados se o
fez de maneira consciente, recebendo resposta afirmativa por parte do mesmo.
Palavra com o Vereador Allan Borges: Disse que na verdade o que está
acontecendo é um verdadeiro “jogo de empurra”, já que ninguém sabe de nada.
Disse que o assunto é grave e deixa muitas dúvidas. Lembrou que em governos
passados aconteceram fatos semelhantes e não se chegou a lugar algum.
Dirigindo-se ao Vereador Eder Lima, disse que estranha o fato dele apresentar
algumas perguntas como se não conhecesse os fatos. Lembrou que o Vereador
Eder Lima, durante três anos e meio fez parte do governo atual e que era base
deste governo aqui na Câmara Municipal. Finalizou propondo uma acareação
entre todos os envolvidos. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança:
Disse que a Câmara em momento algum, após ter recebido a denúncia por parte
da Sra Maria Aparecida, deixou de agir para apurar as irregularidades. Disse que
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a tentativa de uma acareação foi tentada desde o início, mas reconhece as
dificuldades para se chegar a esta fase. Lembrou que já foram ouvidos diversos
funcionários ate a presente data. Mais uma vez enfatizou que o processo não
ficou parado. Palavra com o vereador Eder Lima: Disse que as disputas
eleitoreiras devem ficar lá fora. Disse que já está acostumado com esses tipos de
ataques. Lembrou que todos devem agir como Vereadores e não como
candidatos. Disse por fim que a finalidade da reunião é apurar fatos e não
realizar campanha eleitoral. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira:
Disse que fica muito tranqüilo quanto às responsabilidades atribuídas ao cargo
de Vereador já que todos os pedidos de convocação foram de sua autoria. Disse
que nenhum outro Vereador apresentou qualquer pedido de convocação de quem
quer que seja. Pediu para que se voltasse para o assunto em pauta que é sobre as
denúncias do Conselho do FUNDEB. Disse que é preciso que a Sra. Gerusa seja
convocada para prestar alguns esclarecimentos. Disse que é preciso descobrir
quem autorizou o recebimento dos colchões de maneira indevida. Solicitou que
a Mesa Diretora faça uma nova convocação de todos os envolvidos e citados
anteriormente. Disse que caso não atendam a esta convocação não restará
alternativa senão a criação de uma CPI, para que sejam tomadas as medidas
legais cabíveis. Palavra com a Cidinha: Disse que quem recebeu os colchões
não cometeu erro algum já que os colchões entregues eram de fato os que
estavam relacionados na Nota Fiscal de compra. Disse que qualquer pessoa
receberia normalmente os produtos. Disse que o erro está em não se confrontar a
Nota Fiscal com a Licitação. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira:
Perguntou a Sra. Tatiana qual é o processo, a prática adotada atualmente pela
Prefeitura, neste tipo de rotina de conferência. Palavra com a Sra. Tatiana
Dalila: Disse que o Setor de Licitações envia um Email para o Setor que
solicitou o produto informando qual a empresa vencedora, qual a marca do
produto adquirido e o valor de compra. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Disse que através desta prática, que é a correta, é possível fazer a
conferência do que foi licitado e do que está relacionado na Nota Fiscal. Disse
que é preciso saber da Gerusa se esta prática foi empregada na conferência dos
colchões. Disse que caso não tenha sido esta a rotina seguida é preciso descobrir
onde foi que aconteceu a falha e quem foi o responsável. Palavra com o
Vereador Vinícius Araújo: Disse que as denúncias devem ser apuradas de
maneira criteriosa. Disse que esta Casa recebeu uma denúncia em 2013 sobre
possíveis irregularidades e criou uma Comissão Parlamentar para comprovar a
veracidade das acusações. Disse que o relatório final contendo todos os
documentos foi enviado ao Judiciário e até a presente data nada aconteceu.
Disse que é preciso averiguar os demais itens constantes na denúncia. Palavra
com o Sr. Leandro Teixeira: Usou da palavra para perguntar e sugerir que os
garfos, facas e panelas adquiridas e que estão guardadas por não poderem ser
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utilizados devido ao não atendimento de especificações, não poderiam ser
trocados por outros produtos que teriam utilidade. Palavra com o vereador
Allan Borges: Disse que infelizmente a burocracia não permite esta prática.
Disse que talvez o que pode ser feito é criar uma Comissão para abrir um
procedimento de investigação com a finalidade de apurar se houve ou não
“improbidade administrativa” e a partir daí tentar fazer com que o responsável
pelo erro restitua o valor ao cofre municipal. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Perguntou a Sra. Tatiana qual o cargo que ela exercia
antes de se tornar Secretária Municipal de Educação. Palavra com a Sra.
Tatiana Dalila: Disse que era Chefe do Departamento de Cultura e Turismo.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se ela sempre
trabalhou neste Departamento ou se havia exercido alguma outra função em
outra área da Prefeitura. Palavra com a Sra. Tatiana Dalila: Disse que sempre
trabalhou no Departamento de Cultura e Turismo, que funciona no mesmo
prédio da Secretaria de Educação. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Perguntou a Sra. Tatiana o motivo de haverem várias Notas de
Empenho no ano de 2014, referentes à compra de materiais de construção,
assinadas por ela. Palavra com a Sra. Tatiana: Disse que foi devido à criação
do Setor de Compras e Licitações, que não existia anteriormente, e que ela
passou a fazer parte deste Setor. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Perguntou a Sra. Tatiana se ela “informava” as compras de material
de construção. Palavra com a Sra Tatiana Dalila: Disse que sim. Disse que era
um pedido do funcionário José Luiz. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Perguntou se ela não achava que o correto seria um funcionário
responsável pelo Setor de Obras “informar” as compras na Nota Fiscal.
Perguntou também se ela comparecia no local de entrega do material para
comprovar o uso do mesmo. Palavra com a Sra. Tatiana: Disse que “às vezes”
ela realizava uma visita nas obras. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Disse que os valores são expressivos e o volume de mercadorias é
muito grande. Perguntou se a Sra. Tatiana possui o conhecimento técnico e se
realmente presenciava o destino de cada item por ela informado. Palavra com a
Sra. Tatiana Dalila: Disse que não. Disse que era um pedido do Sr. José Luiz,
responsável pelo Setor de Obras e que sempre foi feito dessa maneira. Palavra
com o Vereador Eder Lima: Disse que é preciso detectar o erro no Processo
Licitatório e comunicar ao Ministério Público como tentativa de cancelar o
Processo e o dinheiro retornar aos cofres públicos. Disse que o caminho é este,
mas que existe um protocolo a ser seguido dentro do Ministério Público.
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Solicitou ao Presidente
Sebastião Esperança que sejam convocados todos os envolvidos e citados na
denúncia e na reunião de hoje para que prestem os devidos esclarecimentos.
Solicitou também que ele receba o mais breve possível a resposta sobre o seu
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requerimento enviado à Assessoria Jurídica desta Casa, onde ele solicita
informações sobre quais as medidas punitivas cabíveis ao Executivo Municipal,
uma vez que o mesmo insiste em não enviar a esta Casa os documentos que são
solicitados pelos Vereadores. Lembrou que o requerimento foi apresentado há
mais de quatro meses. Finalizou agradecendo a todos que participaram da
reunião com seus depoimentos. Desculpou-se com todos os interrogados
dizendo que está cumprindo com o seu dever de fiscalizador das aplicações do
dinheiro público. Disse que na próxima Legislatura 2017/2020 ele continuará
lutando por um Rio Novo melhor. Palavra com o Presidente Sebastião
Esperança: Agradeceu e parabenizou os membros do Conselho do FUNDEB
pela postura diante das irregularidades encontradas. Palavra com o Vereador
Eder Lima: Disse que é preciso fazer um requerimento solicitando informações
oficiais no que diz respeito ao problema com o recebimento do lixo coletado na
cidade. Disse ter informações de que o lixo está sendo jogado em um terreno no
bairro Cerâmica. Disse que é preciso saber qual o valor da dívida e quais
medidas estão sendo tomadas pelo Executivo para solução do problema.
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse ter informações de
serem três meses de atraso no pagamento à Usina de Reciclagem. Não havendo
mais nenhuma manifestação, declarou encerrada a reunião da Câmara
Municipal, ordenando antes que se lavrasse esta Ata.
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