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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1249/2015
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 25 de setembro de 2015.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2015, às 19h00 min, em sua sede
própria, reuniu-se em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a
presidência do vereador Vinícius Carvalho de Araujo e com a presença dos seguintes
vereadores: Dionísio Da Dalt Neto, Dulcimar Prata Marques, José Adriano Tostes
Xavier, Sebastião José Esperança, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto do
Carmo Mattos, Allan Martins Dutra Borges e Eder Lima Moreira. ATA – Dispensada a
Leitura das Atas n°. 1247/2015 e n°. 1248/2015, foram às mesmas aprovadas por
unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – PROPOSTA DE EMENDA
MODIFICATIVA. Projeto de Lei n°. 013/2015 que “Autoriza abertura de crédito
especial e dá outras providências” de autoria do executivo municipal. Os Vereadores
que abaixo subscrevem, no exercício de suas funções como Legisladores e
principalmente fiscalizadores dos gastos públicos e em conformidade com o Art. 105 §
5º do Regimento interno da Câmara Municipal de Rio Novo, vêm através deste propor a
seguinte emenda Modificativa no Art. 3º do Projeto acima mencionado. EMENDA
MODIFICATIVA. Atual redação do Art. 3°: “Fica o Poder Executivo Municipal
igualmente autorizado a suplementar o valor do art. 1° desta Lei, caso necessário, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).” REDAÇÃO PROPOSTA. Art. 3°: Caso seja
necessário suplementar o valor original do Crédito Especial que é de R$ 140.000.00
(cento e quarenta mil reais) deverá o executivo municipal apresentar novo projeto de
Lei, anexando na justificativa às planilhas dos serviços já efetuados, bem como
planilhas de custos de serviços que serão realizados. JUSTIFICATIVA: Vimos através
dessa proposta de emenda modificativa, mudar a redação original do Art. 3° do Projeto
de Lei n°. 013/2015 e sendo aprovado pelo plenário fazer valer a Transparência na
Administração Municipal. Esta Emenda Modificativa não ferirá o andamento da Obra
todos nessa Casa são testemunhas de que jamais foi negado qualquer chamamento por
parte do Executivo para deliberações dos assuntos de interesse público, independente de
dia e horário. Não podemos dar mais um VOTO de confiança a uma administração que
na maioria das vezes insiste em não responder as solicitações de envio de documentação
exigida pelos componentes desta Casa Legislativa, legítimos representantes do povo.
Exemplificando, podemos citar a reforma do PSF localizado no Bairro Vereda do Sol,
UBS da Rua Ruth Mascarenhas, Processos Licitatórios (todos até hoje), saldo da conta
do ICMS esportivo, dentre outros. Tal atitude por parte do Executivo, demonstra além
de falta de Transparência, total descaso no trato com esta Casa Legislativa. Diante do
acima exposto, conclamamos aos demais membros desta Casa que reflitam de maneira
imparcial quanto à aprovação dessa emenda modificativa, cujo objetivo é o fiel
cumprimento das obrigações que assumimos ao sermos empossados, dentre eles, o
dever de fiscalizar e dar transparência aos atos públicos. Na certeza do pronto
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acolhimento e votos dos demais Edis, renovamos nossos protestos de elevada estima e
consideração. Rio Novo 16 de Setembro de 2015. Guilherme de Souza Nogueira. Carlos
Alberto do Carmo Mattos. Allan Martins Dutra Borges. Vereadores proponentes. 02 –
Projeto de Lei n°. 013/2015. Autoriza abertura de Crédito Especial e dá outras
providências. Rio Novo, 26 de agosto de 2015. Maria Virginia do Nascimento Ferraz.
Prefeita Municipal. ORDEM DO DIA – 01 – PROPOSTA DE EMENDA
MODIFICATIVA. Projeto de Lei n°. 013/2015 que “Autoriza abertura de crédito
especial e dá outras providências” de autoria do executivo municipal. Em 1° e única
discussão. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. Estamos apenas querendo o
direito de fiscalizar os gastos do Executivo. A prefeita colocou na sua justificativa, que
é o tribunal de contas que orienta a fazer isso, como um órgão como o tribunal de contas
autorizaria algo como isto, porque a prefeita não apresentou súmulas para fazermos
isso? Não existe princípio da eventualidade na administração pública, são coisas banais
que nos reforçam a estarmos aqui. Se quiser gastar mais trinta e cinco mil, não
saberemos como foi gasto, nunca foi apresentada uma planilha de custo aqui, citei a
obra do PSF do Acauã, a reforma do Posto, nunca se apresentou uma cópia de uma
licitação, volto a repetir, o que se tem para esconder? Qual o motivo de má vontade com
o Legislativo de Rio Novo? Este é o segundo projeto este ano apresentado tendo como
tema a reforma do arquivo público. Quem fez o projeto foi a empresa VOLPE
Engenharia. Para fazer coisa errada no município, nunca se apresentou o que esta
empresa fez aqui no município, peço à prefeita que envie as planilhas para a Câmara e
faremos os estudos. Aditivar uma obra que nem começou? Tem sim, um monte de sacos
de cimento jogados lá estragando, que são do município, pois foi o município quem
pagou, vamos aprovar esta emenda modificativa para que possamos sair com a cabeça
erguida por aquelas portas. Palavra com o vereador Allan Borges. É um tema simples de
se explicar, nós já demos a suplementação solicitada no primeiro momento, no valor de
quarenta mil reais, e a obra não sai, ninguém aqui quer amarrar nada, podemos dar até
300%, mas para fiscalizar nós temos que estar próximos, não podemos trabalhar com
eventualidades, causa estranheza, hoje eu vi as foto dos sacos de cimento, o grande
absurdo é assessoria de tudo que é lado e em um processo licitatório, a empreiteira
simplesmente abandonou a obra. Palavra com o vereador Eder Lima. Eu só concordo
com o início da fala do Allan quando ele diz que é tranquilo o projeto, mas eu sou a
favor do projeto como ele veio e como a autoria do projeto justificou no anexo, primeiro
porque eu não enxerguei tanta polêmica assim, já em relação ao recurso que está sendo
suplementado, nós já tivemos recursos de até 50% de suplementação no mandato do
Marco Aurélio, e por achar que o projeto é importante e deixando claro que a empresa
que executava a obra não recebeu nenhum recurso até agora. A empresa abandonou a
obra e não recebeu nada por ela, só acho que o projeto é tranquilo e os vereadores votem
como acham. Quando for publicar alguma coisa sobre isso que coloque os dois lados,
aqui ninguém está aceitando tudo, longe de mim querer polemizar nada, mas fica aqui
minha opinião. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. O Allan complementou
muito bem a proposta. A prefeita quer algo diferente, ela quer autorização para gastar
trinta e cinco mil reais em uma obra que ainda nem começou. Votei contra porque
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quando teve o orçamento participativo, o povo falou que não queria saber de festa, que
era para investir o dinheiro todo em saúde, na época aprovamos uma suplementação de
5%, sabe o que aconteceu? Ela simplesmente tirou dinheiro até da área da saúde para
voltar a fazer as festas, a realidade é esta, aqui estamos discutindo trinta e cinco mil
reais sobre o valor da obra e quando se fala a justificativa da prefeita é que o Tribunal
de Contas que orienta, um poder não pode ferir o direito do outro, falo para vocês, é
justamente para tentar colocar as coisas nos trilhos. Palavra com o vereador Allan
Borges. Não vejo como o nobre vereador Eder Lima disse. Porque a obra não pode
começar com cento e quarenta mil reais? Pode sim, depois se precisar de mais ela
solicita e nós autorizamos. Infelizmente, todas as mazelas do executivo estão caindo
sobre nós, não estamos julgando que a prefeita usurpará do dinheiro público, mas a
gente não vê uma obra concluída no município, chegamos agora em um momento ruim
para todo o país, que comece a obra com os cento e quarenta mil reais, vamos votar com
imparcialidade. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira. É muito simples, se nós
vereadores tivéssemos uma obra na nossa casa e o empreiteiro pedisse trinta e cinco mil
reais a mais porque talvez fosse precisar. Vocês dariam esse dinheiro antecipado? Em
1° e única votação. Reprovada a emenda com seis votos contrários e três votos
favoráveis dos vereadores autores da mesma. 02 – Projeto de Lei n°. 013/2015.
Autoriza abertura de Crédito Especial e dá outras providências. Encaminha a todas as
Comissões para emissão de parecer. Em 1° discussão. Palavra com o vereador José
Adriano. O nosso município já vem com erro há mais de trinta anos, os funcionários da
prefeitura vem pedindo aumento, infelizmente não é possível, quero deixar bem claro
que a partir do momento que eu tiver certeza que a prefeita está fazendo errado, serei
contra. Eu voto tudo que ela colocar aqui, não estou falando que ela está certa, por isso
nosso município está desta forma. Eu não sou politiqueiro, sou político, eu nunca votei
no Totõe Varotto, mas quando eu era presidente pergunte para ele como foi o nosso
relacionamento. Foi feita uma CPI com mais de duas mil páginas, o dinheiro da Câmara
está sendo gasto de forma errada, foram cento e trinta mil reais gastos há mais que no
meu mandato, eu acho muito bom falar dos outros, mas antes temos que falar desta
nossa casa também. Para ficar na história de Minas Gerais, tem quatro anos sem
aumento, eu jamais verei um funcionário ganhando mil reais e eu ganhando mais de
dois mil, outubro de 2016 eu sou contra aumento de salário de agentes políticos. Palavra
com o vereador Guilherme Nogueira. Primeiramente peço desculpas ao povo
rionovense por a Câmara não prezar pela transparência. Os seguidores deste desgoverno
saíram falando que o Guilherme está falando contra a obra desta administração, eu voto
a favor do projeto no valor dos cento e quarenta mil reais, mas que fique claro que sou
contra o artigo terceiro e peço aos senhores que tenham um pouquinho de paciência.
Palavra com o vereador Allan Borges. Vou me manifestar de forma diferente, voto
contrário, como forma de protesto. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira.
Realmente o vereador Allan está certo e eu vou votar contrário. Palavra com o vereador
Eder Lima. Estou votando a favor do projeto com a consciência tranquila. Palavra com
o vereador Carlos Alberto. Também sou contrário. Palavra com o vereador Guilherme
Nogueira. Só para lembrar, farei um requerimento pedindo o parecer da Comissão de
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Obras sobre o que está sendo feito no município. Palavra com o vereador Eder Lima.
Quero dizer que eu já tenho prontos os pareceres, é só requerer. Em 1° votação.
Aprovado o projeto com seis votos favoráveis e três votos contrários dos vereadores
Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto do Carmo Mattos e Allan Martins Dutra
Borges. Palavra com o presidente Vinícius Araujo. Nós todos somos testemunhas do
que aconteceu com o ex prefeito Antonio Varotto que até hoje é criticado pela
devolução de verba ao Estado, eu jamais poderia deixar voltar uma verba de cem mil
reais. Palavra com o vereador Allan Borges. V. Exa. declara seu voto favorável? Palavra
com o presidente Vinícius Araujo. Não sou obrigado, mas declaro sim. Palavra com o
vereador Allan Borges. Como precisa de maioria absoluta para aprovação do projeto seu
voto foi voto de minerva e precisava ser declarado sim. PALAVRA LIVRE – Foi
cedida a palavra ao Secretário de Saúde do Município, Sr. Lucio Alvim, que veio a esta
Casa para responder questionamentos dos vereadores sobre dúvidas a respeito de notas
fiscais da área da saúde, dentre outras coisas. A pedido do vereador Guilherme
Nogueira, que conste em Ata que o Secretário de saúde acabou de falar que não houve
licitação para compra de medicamento da empresa Crispim Medicamentos. Logo após o
Coordenador de PSF do Município fez uma apresentação sobre o funcionamento das
unidades e os atendimentos prestados. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da
palavra, foi encerrada a sessão, mandando que se lavrasse a presente Ata.
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