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        ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1298/2016
        Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 02 de Setembro de 2016.

Aos 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2016, às 19:33  (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: Carlos Alberto do Carmo Mattos, Dulcimar Prata Marques, 
Dionísio Da Dalt Neto, Éder Lima Moreira, Guilherme de Souza Nogueira,  José 
Adriano Tostes Xavier e Vinícius Carvalho de Araújo. Ausente o Vereador 
Allan Martins Dutra Borges. O Presidente Sebastião Esperança declarou aberta a 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, convidando a todos os presentes para 
se postarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. A seguir, 
solicitou a dispensa da leitura da Ata 1297/2016. Colocada em discussão e 
votação a Ata 1297/2016 da reunião ordinária realizada no dia 26/08/2016 foi 
aprovada por 06(seis) votos a favor e duas abstenções, sendo elas do Vereador 
Presidente Sebastião José Esperança e da Vereadora Dulcimar Prata Marques, 
ambos ausentes na referida reunião. A seguir solicitou que se procedesse a 
leitura do Expediente. EXPEDIENTE: 01 – Leitura do Ofício  PM/2016/255, 
contendo informações sobre quais foram as providências tomadas pelo 
Executivo Municipal em relação ao prédio onde funcionava a antiga Escola 
Rural do Ribeirão dos Anjos, encaminhando cópia do BO efetuado pela 
Secretária Municipal de Educação. 02 – Leitura do Ofício CM/2016/114: De: 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Para: Exma. Sra. Secretária 
Municipal de Educação. Assunto: Encaminha Ofício GSN/008/2016 e 
Convocação (Faz). Prezada Senhora. Pelo presente passamos às mãos de Vossa 
Excelência o ofício GSN/008/2016 de autoria do Vereador Guilherme de Souza 
Nogueira, para conhecimento. Na oportunidade, em atenção ao requerimento de 
autoria do Vereador acima mencionado, vimos pelo presente convocar Vossa 
Excelência, a comparecer à reunião ordinária do dia 09.09.2016 às 19:00 horas, 
para tratar de assunto geral de processos de licitação solicitados pela secretaria 
de educação, com destaque para os processos do programa Brasil Carinhoso. 
Esperando merecer atenção, contamos com a presença de Vossa Excelência. 
Sendo o que apresentamos no momento, subscrevemo-nos mui Atenciosamente, 
Sebastião José Esperança-Presidente da Câmara Municipal. 03 – Leitura do 
Ofício GSN/008/2016: De:Vice Presidente da Câmara Municipal de Rio 
Novo/MG. Para:  Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo/MG. Assunto: 
Responde Ofício da Exma. Secretária Municipal de Educação. Prezado Senhor 
Presidente, Em resposta ao Ofício SEM NÚMERO, enviado pela Senhora 
Tatiana Dalila Fernandes de Oliveira, Secretária Municipal de Educação, no 
qual fui citado de maneira confusa e distorcida, diante de minha convocação 
para o comparecimento da mesma em Reunião Ordinária a ser realizada no dia 
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02 de setembro de 2016, venho esclarecer os seguintes fatos à Vossa Excelência: 
1)A convocação para comparecimento da senhora Secretária foi bem clara ao se 
dizer que era para se tratar de ASSUNTOS LIGADOS AO FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO VIA PROCESSO DE 
LICITAÇÃO, logo o tema está bem claro e cabe à Secretária de Educação, 
como se espera de um bom Gestor, estar preparada para qualquer indagação 
sobre o tema. Caso a mesma não se sinta confortável para responder qualquer 
indagação feita por mim ou por qualquer outro Vereador, lhe é assegurado o 
direito de resposta posteriormente. 2)A Senhora Secretária de Educação se 
confunde por completo ao citar insistentemente a Lei Orçamentária para o 
Exercício de 2016. Aí fica a pergunta, em qual parte do ofício que o Senhor 
encaminhou a Senhora Secretária, através do meu pedido aprovado em Plenário, 
foi CITADO que a convocação era para, segundo palavras da Senhora 
Secretária, esclarecer a execução orçamentária no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação? A Lei Orçamentária foi discutida, votada e aprovada 
em época oportuna. 3)A Senhora Secretária cita que o pedido seja mais 
específico, para que seja procedida de forma mais assertiva a solução de minha 
dúvida e por que não dizer, de todos os cidadãos que confiaram um voto a meu 
mandato. Informo a mesma, que o meu trabalho e minha dúvida não são apenas 
para quem confiou um voto ao meu mandato e sim a TODOS os cidadãos 
rionovenses. 4)Venho informar também, que, erradamente a Senhora Secretária 
cita que seu embasamento legal está na Lei Maior do país em seu Art.50. 
Acontece que eu não sou DEPUTADO e nem SENADOR, como a Exma. 
Secretária também não é MINISTRA. O que de fato devia ter sido citado pela 
Senhora Secretária é o que diz nossa Lei Orgânica Municipal, que segue abaixo: 
Art 29 – Por deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá 
convocar o Prefeito, Secretário Municipal ou Diretor equivalente para, 
pessoalmente, prestar informações acerca de assuntos previamente 
estabelecidos.  PARÁGRAFO ÚNICO: A falta de comparecimento do Prefeito, 
do Secretário Municipal ou Diretor equivalente, sem justificativa razoável, será 
considerado desacato à Câmara, e, se o Secretário ou Diretor for Vereador 
licenciado, o não comparecimento nas condições mencionadas caracterizará 
procedimento incompatível com a dignidade da Câmara, para instauração do 
respectivo processo, na forma da lei federal e conseqüente cassação do mandato. 
Cito também a título de conhecimento, que meu pedido de convocação votado e 
aprovado, veio em conformidade com o Art.40 do Regimento Interno da nossa 
Casa Legislativa, que cito e transcrevo abaixo: Art. 40... IX – 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. Diante de tudo aquilo que acima foi exposto, solicito de Vossa 
Excelência, que, novamente, convoque a Senhora Secretária Municipal de 
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educação, a comparecer a Reunião Ordinária desta Casa a ser realizada no dia 09 
de setembro de 2016, às 19:00 (dezenove) horas. O assunto geral a ser tratado 
será: PROCESSOS DE LICITAÇÃO SOLICITADOS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTAQUE PARA OS PROCESSOS 
DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. Solicito ao Senhor Presidente, que a 
cópia deste ofício seja anexada e encaminhada com o ofício que será enviado à 
Secretária de Educação, bem como cópia da ata da reunião realizada no dia 19 
de agosto de 2016. Solicito ainda, que este ofício de minha autoria seja lido e 
conste na ata da próxima reunião. Atenciosamente, Guilherme de Souza 
Nogueira - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo/MG. 05 – 
Leitura do Ofício 10801/2016, referente ao Processo nº 958843 do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais/ Coordenadoria de Pós-Deliberação, 
encaminhando o parecer prévio emitido sobre as contas do Município de Rio 
Novo, orientado sobre as obrigações desta Casa e, alertando ainda sobre o prazo 
de 120(cento e vinte) dias para remessa da documentação. O referido ofício é 
assinado por Gabrielle G. de O. Rezende e está datado de 29 de junho de 2016. 
06 – Leitura de convite para visitação da Feira da Agricultura Familiar, 
Artesanato e Agroindústria Artesanal de Rio Novo, que acontecerá aos sábados 
a partir do dia 10 de Setembro das 07:00 às 11:00 horas na rua Ezequiel R. 
Guimarães. Fim do Expediente. ORDEM DO DIA: O Presidente Sebastião 
Esperança fez um rápido comentário sobre a resposta enviada pelo Executivo 
Municipal sobre a indagação do Vereador Guilherme Nogueira a respeito da 
Escola Rural de Ribeirão dos Anjos. A seguir, comentou sobre o Ofício 
CM/2016/114, que convoca a Exma. Secretária Municipal de Educação para 
comparecimento na reunião do dia 09 de setembro de 2016. Disse que devido a 
uma série de desencontros e imprevistos, a data de comparecimento da Exma. 
Secretária Municipal de Educação foi alterada para a reunião do dia 16 de 
setembro de 2016. Disse que esta data foi fixada de comum acordo entre o 
Vereador Guilherme Nogueira e a Secretária de Educação, Sra. Tatiana Dalila. 
Disse ainda, que a Câmara Municipal vai enviar outro ofício, com a finalidade 
de confirmar e formalizar a convocação. Informou a todos que o Sr. Bonissato 
não ser manifestou a respeito do convite para comparecimento na reunião para 
prestar esclarecimentos sobre a entrega de colchões de qualidade inferior ao que 
havia sido licitado. Informou que o ofício foi enviado por AR. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Disse que, conforme narrativa do Presidente, 
aconteceram alguns imprevistos com relação à convocação da Exma. Secretária 
Municipal de Educação. Lembrou que em sua primeira convocação, a data para 
comparecimento da Secretária de Educação era o dia 02 de setembro. Disse que 
apesar de a convocação ter sido realizada em acordo com o que determina o 
Regimento Interno, a própria Secretária Municipal de Educação informou a 
impossibilidade de comparecimento e solicitou ainda uma nova data. Disse que 
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a data foi remarcada para o dia 09 de Setembro, mas que para surpresa geral, a 
Secretária Municipal de Educação, não se sabe o motivo, resolveu comparecer 
na reunião de hoje. Disse que principalmente devido à ausência dos membros do 
Conselho do FUNDEB, não teria sentido fazer qualquer questionamento a 
Exma. Secretária Municipal de Educação. Diante de tal situação e após 
entendimentos com a Sra. Tatiana Dalila, ficou acordada a data de 16 de 
setembro de 2016. Finalizou solicitando ao Presidente da Casa, que todos os 
citados e convocados anteriormente para comparecimento, sejam oficiados 
novamente, para que possam comparecer na reunião do dia 16 de setembro. 
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que as providências e 
comunicações serão efetuadas no decorrer da próxima semana. Informou ainda, 
que em relação aos Projetos de Lei de números 06/20116, 07/2016 e 08/2016, 
que não foram sancionados pelo Executivo Municipal, ele promulgou as Leis. 
Disse que infelizmente não estava de posse da documentação, mas na próxima 
semana ele fará a leitura de todo o processo que culminou na promulgação da 
Lei pelo Legislativo Municipal. A seguir, informou que durante a próxima 
semana, estará enviando para as Comissões Permanentes, cópias do processo nº 
958843 onde o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emite parecer 
prévio aprovando as contas do Município de Rio Novo, referente ao ano de 
2014. Concedeu a palavra ao Vereador Eder Lima Moreira para que o mesmo 
apresentasse seus requerimentos verbais. Palavra com o Vereador Eder Lima: 
Disse que serão apresentados três requerimentos verbais. Solicitou ao Presidente 
que os requerimentos verbais façam parte das notícias divulgadas nos 
informativos da Câmara, tal qual o são os requerimentos escritos. Palavra com 
o Presidente Sebastião Esperança: Disse que, aproveitando o momento, 
gostaria de informar a todos, que desde o início de seu mandato como Presidente 
desta Casa, ele determinou que todos os assuntos apresentados no expediente 
fossem divulgados através do site da Câmara e das páginas do jornal. Disse que 
estes requerimentos verbais já deveriam estar sendo publicados anteriormente. 
Palavra com o Vereador Eder Lima: Apresentou os seguintes requerimentos 
verbais: 1) Que seja providenciado o funcionamento da iluminação na Pista de 
Skate do bairro Cerâmica, para que a mesma seja utilizada no período noturno. 
Disse que é procurado por muitos jovens que devido ao fato de trabalharem ou 
estudarem durante o dia, só podem utilizar a Pista à noite. Lembrou que consta 
no projeto o sistema de iluminação. Disse ser sabedor que houve um furto de 
fios, mas que já se passou o tempo necessário para que o problema fosse 
resolvido. 2) Solicitar mais uma vez a presença do representante do Consórcio 
responsável pelos serviços de manutenção do Sistema de Iluminação Pública. 
Alertou pelo fato de haver vários postes apagados nas ruas de nossa cidade. 
Disse se tratar de problema antigo e que parece não haver muito empenho na 
solução. Lembrou ainda, que a tarifa de iluminação pública é cobrada da mesma 
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forma, independente de a lâmpada do poste estar ou não acessa.3) Solicitou que 
seja informado pelo Executivo Municipal qual o prazo para início e término das 
obras de construção da Creche. Disse que o recurso já foi liberado e, pelo fato de 
ele e o Vereador Dionísio Da Dalt terem tido participação direta na liberação 
deste recurso, ele precisa destas informações. Palavra com o Presidente 
Sebastião Esperança: Colocou em discussão e votação o requerimento verbal 
nº 1, que trata sobre iluminação na Pista de Skate do bairro Cerâmica, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. A seguir colocou o requerimento verbal nº 2, 
que solicita a presença do representante do Consórcio responsável pelos serviços 
de manutenção do Sistema de Iluminação Pública em discussão. Disse que salvo 
engano, já foi feito um requerimento sobre este assunto e que o representante do 
Consórcio não compareceu. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que é 
preciso reiterar sempre, toda semana se for o caso, para que fique demonstrada a 
insatisfação de todos com a qualidade na prestação dos serviços de manutenção 
da Iluminação Pública. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse 
que é um requerimento muito importante. Lembrou que esta legislatura já está 
terminando, que desde o ano de 2015 ele está tentando trazer um representante 
do Consórcio para prestar esclarecimentos e não se consegue de forma alguma. 
Disse que na época em que era o Presidente desta Casa, o Sr. Virgílio, da 
AMPAR, afirmou que a criação do Consórcio era a “salvação dos municípios”. 
Disse que o CIMPAR tem como vice- presidente a Exma Prefeita Municipal de 
Rio Novo e que mesmo assim não se consegue uma solução para a deficiência 
no serviço de manutenção da Iluminação Pública de nossa cidade. Disse que o 
Município gasta aproximadamente R$100.000,00(cem mil) reais por ano em 
contribuições referentes a esta prestação de serviços. Disse que é preciso que se 
cobre de maneira mais contundente a presença de um responsável pelo 
consórcio para prestar os devidos esclarecimentos. Disse que o requerimento 
verbal é muito importante e sugeriu que sejam anexados a ele todos os 
requerimentos anteriores que dizem respeito a este assunto. Palavra com o 
Vereador Eder Lima: Sugeriu que seja enviada cópia do ofício que será 
destinado ao Consórcio, para o Ministério Público. Disse que esta medida tem 
por finalidades, inteirar o MP de que a Câmara de Vereadores está alerta e 
também, ser uma maneira de pressionar aos responsáveis pelo Consórcio para 
atenderem ao convite e aqui estarem para prestar os devidos esclarecimentos. 
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Informou que as cópias dos 
requerimentos anteriores serão enviadas juntamente com o ofício. Disse que 
atenderá a sugestão do Vereador Eder Lima quanto ao envio de cópia para o 
Ministério Público. Finalmente sugeriu que todos os Vereadores assinem o 
requerimento. A seguir, colocou o requerimento verbal em votação sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. Continuando com a Ordem do Dia, o 
Presidente Sebastião Esperança colocou em discussão e votação o terceiro 
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requerimento verbal de autoria do Vereador Eder Lima, que solicita informações 
sobre o prazo de início e término da obra de construção da creche, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Solicitou informações sobre o Requerimento 
65/2016 de sua autoria, onde ele solicita o envio de documentos referentes aos 
processos licitatórios 77/2015 e 82/2015 que tiveram como finalidade a 
aquisição de móveis para o Gabinete da Prefeita. Perguntou se já havia sido 
atendido o que foi solicitado. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: 
Respondeu que até a presente data, a Câmara Municipal não recebeu nenhum 
comunicado oficial por parte do Executivo Municipal e nem por parte do Sr. 
Emerson, responsável pelo setor de Licitações da Prefeitura Municipal. Palavra 
com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que ficará atento quanto ao prazo 
de 15(quinze) dias para atendimento ao solicitado e caso não obtenha êxito, 
estudará quais as providências serão tomadas. Disse também que nos Projetos de 
Lei que foram promulgados pelo Presidente desta Casa, está o PL que reajusta 
os vencimentos dos servidores públicos municipais. Disse que esta Casa deve 
ficar atenta aos atos do Executivo Municipal. Lembrou que o Parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, foi muito claro quanto a 
constitucionalidade da emenda proposta e aprovada por esta Casa. Disse que é 
preciso consultar a Assessoria Jurídica para certificar-se dos prazos que o 
Executivo terá para contestar junto ao Judiciário a promulgação por parte do 
Legislativo. Mais uma vez destacou a importância do ato acompanhar com 
muita atenção os “passos” do Executivo Municipal com referência ao assunto. 
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que devido ao fato de 
ser tratar de um acontecimento histórico, a Câmara Municipal deve realmente se 
manter vigilante e bem informada a respeito da situação. Palavra com o 
Vereador José Adriano Tostes: Disse que ele havia apresentado um Projeto de 
Lei, propondo a denominação de logradouro público, mas que devido ao 
momento eleitoral achou melhor retirar o Projeto. Disse que apresentará o 
mesmo somente depois das eleições. Mais uma vez, sugeriu ao Presidente que 
seja formada uma Comissão de Vereadores para intermediar um entendimento 
entre o Ministério Público e a Polícia Militar. Disse que o Tenente Fazzola  já 
tem uns quatro processos movidos pelo MP. Disse que a violência voltou a 
crescer em nossa cidade. Disse que a PM está com medo de agir e ser 
repreendida pelo MP. Finalizou dizendo que ele quer fazer parte desta Comissão 
para dialogar com o Ministério Público. Palavra com o Presidente Sebastião 
Esperança: Disse que já foi procurado pelo Tenente Fazzola que também 
solicita uma intermediação da Câmara de Vereadores junto ao Ministério 
Público. Disse que a PM alega dificuldades para trabalhar. Consultou aos 
demais Vereadores sobre quem estaria disposto a fazer parte da Comissão. Após 
algumas deliberações ficou acordado que TODOS os Vereadores farão parte da 
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Comissão e irão participar das negociações. Finalizou dizendo que vai agendar o 
mais rápido possível esta reunião. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse 
que é muito importante a criação desta Comissão. Disse que é preciso que mais 
uma vez os Vereadores exerçam o papel de mediadores, colocando as partes 
para conversar. Disse que não será possível interferir no trabalho da Promotora e 
nem do Tenente, mas é preciso tentar fazer lago que facilite o trabalho de todos. 
Disse que lendo uma reportagem há bem pouco tempo, ficou sabendo que no 
município de Mar de Espanha ou Maripá de Minas, não existe um homicídio há 
mais de 10 anos. Citou também o município de Paiva, que apesar de ser menor, 
tem mais de 60 anos que não acontece um homicídio. Disse que estes 
municípios deveriam ser procurados para saber quais providências foram 
tomadas para se chegar a este índice. Disse que os bons exemplos devem ser 
copiados. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que se 
coloca a inteira disposição para se fazer uma visita a estes municípios. Voltando 
ao assunto da Comissão para visitar o Ministério Público, disse que está muito 
feliz com a atitude de todos os Vereadores de decidirem participar da Comissão. 
Disse que esta atitude demonstrará que a Câmara está atenta aos problemas de 
violência em nossa cidade. Lembrou que o problema da violência é no país 
inteiro. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que localizou a reportagem 
sobre os municípios através de seu celular. Informou que são 33 municípios no 
Estado de Minas Gerais que estão há mais de 10 anos sem registro de homicídio. 
Disse que alguns são bem próximos de Rio Novo, citando como exemplo 
Maripá de Minas, Rochedo, Belmiro Braga, Itamarati de Minas e outros mais.
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que as cidades citadas 
são bem próximas de Rio Novo, sendo muito fácil se deslocar até elas. Não 
havendo mais nenhuma manifestação, declarou encerrada a reunião ordinária da 
Câmara Municipal, ordenando que se lavrasse esta Ata.  
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