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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1297/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 26 de Agosto de 2016.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Agosto de 2016, às 19:21 (dezenove horas
e vinte e um minutos), no “Plenário Messias Lopes”, com o Vereador Guilherme
de Souza Nogueira, Vice-Presidente da Mesa Diretora ocupando a direção dos
trabalhos devido a ausência do titular, Vereador Sebastião José Esperança,
reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Carlos Alberto do
Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt Neto, Éder Lima Moreira, José Adriano Tostes
Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo. Ausentes os Vereadores Sebastião José
Esperança, Allan Martins Dutra Borges e a Vereadora Dulcimar Prata Marques.
O Vereador Guilherme de Souza Nogueira declarou aberta a Reunião Ordinária
da Câmara Municipal. A seguir, solicitou a dispensa da leitura da Ata
1296/2016. Colocada em discussão e votação a Ata 1296/2016 da reunião
ordinária realizada no dia 19/08/2016 foi aprovada por 06(seis) votos a favor. O
Vereador Guilherme de Souza Nogueira convidou o Vereador Vinícius Carvalho
de Araújo, 2º Secretário da Mesa Diretora, para ocupar o lugar da Vereadora
Dulcimar Prata Marques, 1ª Secretária da Mesa Diretora, ausente desta reunião
por motivo de saúde. A seguir solicitou que o Vereador Vinícius Carvalho de
Araújo procedesse a leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 01 – Leitura do
Requerimento 65/2016: 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 ao Setor de Licitações
da Prefeitura Municipal de Rio Novo/MG: - Solicita cópia dos Processos
Licitatórios de números 77/2015 e 82/2015, cuja especificação trata-se de
compra de móveis para o Gabinete da Prefeitura. JUSTIFICATIVA:“Na
Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 19/08/2016, com a
presença do Sr. Emerson, responsável pelo Setor de Licitações, surgiram
algumas dúvidas de minha parte sobre a condução do Processo de Licitação para
compra dos móveis para o Gabinete da Prefeitura. Diante das minhas dúvidas, o
responsável pelo Setor de Licitações se comprometeu a enviar à esta Casa cópia
dos processos acima mencionados, para que possam ser devidamente
analisados”. Rio Novo/MG, 24 de Agosto de 2016. Guilherme de Souza
Nogueira - Vereador Proponente. 02 - Leitura do Ofício da Secretaria
Municipal de Educação, no qual a Secretária Municipal de Educação, Sra.
Tatiana Dalila Fernandes de Oliveira, requer que sejam elencados todos os
quesitos que serão abordados quando de sua presença nesta Casa, conforme
convocação do Vereador Guilherme de Souza Nogueira. 03 - Leitura do Ofício
PM/2016/239, respondendo ao Ofício CM/2016/0100, informando sobre placas
de táxi que foram cassadas devido a atraso no pagamento de ISS. 04 - Leitura
de Ofício da EMATER, solicitando a indicação de um representante da Câmara
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Municipal, para participar de uma reunião no dia 02 de setembro (sexta-feira) às
13:00 horas, na Loja Maçônica Culto ao Dever. Fim do Expediente. ORDEM
DO DIA: O Vereador Guilherme de Souza Nogueira, colocou em discussão e
votação o requerimento 65/2016, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.
A seguir concedeu a palavra ao Vereador Eder Lima Moreira para que o mesmo
fizesse um requerimento verbal: Palavra com o Vereador Eder Lima
Moreira: Disse que a idéia de apresentar o requerimento verbal surgiu antes da
reunião. Solicitou que se envie um ofício ao Executivo Municipal indagando
qual será a destinação do mobiliário que se encontra no saguão da Prefeitura e
qual o prazo estimado para a instalação do mesmo. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Colocou o requerimento verbal do Vereador Eder Lima
em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir
teceu um rápido comentário sobre o Convite da EMATER no qual solicita que a
Câmara Municipal indique um Vereador para participar da reunião que
acontecerá no dia 02 de setembro. Perguntou se algum Vereador presente estaria
disposto a representar a Casa na referida reunião. Palavra com o Vereador
Dionísio Da Dalt Netto: O Vereador se colocou a disposição para ser o
representante oficial da Câmara Municipal na reunião. Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se todos concordavam com a
indicação do Vereador Dionísio Da Dalt. Não havendo manifestação contrária,
anunciou que o Vereador Dionísio Da Dalt será o represente da Câmara
Municipal na reunião do dia 02 de setembro. Fez um breve comentário sobre o
ofício do Executivo Municipal que informa a respeito de placas de táxi cassadas.
Finalizando, informou que o motivo da retirada do Projeto de Lei nº 09/2016, foi
devido ao prazo de entrada do mesmo, já que a data registrada foi dia 25 de
agosto, fora do tempo regimental para que fosse incluído no expediente desta
reunião. Informou ainda, que nada impede que o PL 09/2016 seja votado e
aprovado na próxima reunião. A seguir encerrou a Ordem do Dia. PALAVRA
LIVRE: Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que tem acompanhado as
movimentações pela cidade e que a reclamação continua geral a respeito da
coleta de lixo em nosso município. Disse que vários logradouros estão tendo
problemas recorrentes com a coleta de lixo. Citou como exemplo os Bairros
Bela Vista e Vista Alegre, que segundo relatos de moradores, chegam a ficar até
quatro dias sem coleta de lixo. Diante das reclamações, pediu que se encaminhe
um ofício ao Executivo Municipal solicitando o envio do cronograma utilizado
atualmente para coleta de lixo em nossa cidade. Palavra com o Vereador
Guilherme Nogueira: Disse que irá informar à Secretaria da Câmara Municipal
sobre o requerimento verbal e o ofício, apresentados pelo Vereador Eder Lima
Moreira, para que sejam encaminhados no menor tempo possível. Sobre o ofício
enviado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Tatiana Dalila Fernandes
de Oliveira, disse que os assuntos tratados na última reunião da Câmara, quando
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esteve presente o Sr. Emerson, responsável pelo Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal, foram muito sérios. Disse que a denúncia que foi
apresentada pela Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB, Sra. Maria Aparecida de Oliveira Vieira, sobre irregularidades
encontradas na análise da prestação de contas do Programa Brasil Carinhoso é
muito grave. Lembrou que o Sr. Emerson informou sobre uma parte do assunto,
mas que é necessário que a Secretária de Educação compareça nesta Casa para
esclarecer algumas dúvidas que ainda permanecem. Disse haver estranhado a
citação de artigo da Constituição Federal no ofício da Exma. Secretária, já que
ele não é Senador e muito menos Deputado Federal, e que ela também não é
funcionária ligada diretamente à Presidência da República. Disse ainda, que,
visando manter a harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo, estará
encaminhando ofício para a Presidência desta Casa, informando o assunto que
será debatido na reunião, para que a Exma. Secretária tome conhecimento,
conforme solicitado. Palavra com o Vereador Eder Lima : Sugeriu que no dia
da vinda da Secretária Municipal de Educação nesta Casa, para prestar
esclarecimentos sobre gastos referente ao Programa Brasil Carinhoso, o Sr.
Emerson também deveria comparecer, para que os Vereadores tenham
possibilidades de confrontarem as falas. Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Não havendo mais nenhum tipo de manifestação, O Vereador
Guilherme Nogueira declarou encerrada a reunião ordinária da Câmara
Municipal, ordenando antes, que se lavrasse a presente ata.
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