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        ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1303/2016
        Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 14 de Outubro de 2016.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de Outubro de 2016, às 19:15  (dezenove  horas e 
quinze 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, José Adriano Tostes Xavier  e Vinícius Carvalho de Araújo. 
O Presidente Sebastião Esperança declarou aberta a Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal. A seguir solicitou a dispensa da leitura da Ata 1302/2016. 
Colocada em discussão e votação a Ata 1302/2016 da reunião ordinária 
realizada no dia 07/10/2016 foi aprovada por 08 (oito) votos favoráveis e uma 
abstenção, sendo esta do Vereador Allan Martins Dutra Borges, ausente na 
referida reunião. A seguir solicitou que se procedesse a leitura do Expediente. 
EXPEDIENTE: 01– Leitura do Projeto de Lei 09/2016 que “Dá denominação 
de logradouro e determina outras providências”. A Câmara Municipal de Rio 
Novo aprovou e eu, Prefeita Municipal de Rio Novo, sanciona a seguinte Lei: 
Art.1º - Fica denominada Rua Dr. Evandro Dias Ferreira o Acesso A, localizada 
no loteamento Casa Blanca. Art.2º - O Poder Executivo providenciará a afixação 
da placa indicativa no novo logradouro, bem como comunicará tal procedimento 
à Empresa Brasileira de Correios e ao Pelotão da Polícia Militar de Rio Novo. 
Art.3º - As despesas advindas com a execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente. Art.4º - Esta lei 
entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 25 de agosto de 2016. José 
Adriano Tostes Xavier – Vereador Proponente. Justificativa: Doutor Evandro 
Dias Ferreira, cidadão rionovense de grande destaque, um dos melhores 
advogados do Estado de Minas Gerais. Atuou como assessor jurídico da 
Prefeitura Municipal de Rio Novo por muitos anos. Participava ativamente das 
questões de interesse do município, sempre pronto a advogar em prol da 
população carente. Um cidadão que faz parte da nossa história. Nada mais justo 
do que homenageá-lo com a denominação de um logradouro público em nossa 
cidade. 02 – Leitura do Requerimento 70/2016: 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 o Executivo Municipal retome, em caráter de urgência, o 
serviço de transporte que faz a ligação entre Rio Novo e Furtado de Campos e 
vice-versa. JUSTIFICATIVA: “Solicito a retomada do serviço de transporte que 
faz a ligação de Rio Novo a Furtado de Campos, prática que há anos beneficia e 
facilita a vida dos moradores de Furtado de Campos. A suspensão do serviço 
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mencionado por parte do Executivo Municipal, curiosa e coincidentemente após 
o pleito eleitoral, vem causado enormes dificuldades aos moradores de Furtado 
de Campos, que diariamente precisam vir a Rio Novo para comprar alimentos, 
medicamentos e resolver vários outros assuntos do cotidiano. Conforme já 
dissemos, esta prestação de serviços acontece há muito tempo e a sua suspensão 
“pegou a todos” de surpresa. Vale lembrar que grande parte dos usuários do 
ônibus não dispõe de outro transporte para se deslocarem até Rio Novo. 
Rio Novo/MG, 13 de Outubro de 2016. Guilherme de Souza Nogueira - 
Vereador Proponente. 03 – Leitura do Requerimento 71/2016. Exmo. Sr. 
Sebastião José Esperança. DD. Presidente Câmara de Rio Novo-MG. O 
Vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja 
encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a Senhora 
Prefeita Municipal Maria Virgínia do Nascimento Ferraz que seja feita 
conscientização através de lembretes sobre a necessidade de desligar os 
aparelhos elétricos das repartições do prédio da Prefeitura Municipal quando não 
estiverem em uso. JUSTIFICATIVA: Recebemos denúncias dos próprios 
funcionários, que é muito comum nos departamentos do município luz acesa e 
aparelhos ligados sem estar em uso. Na certeza de estar cumprindo com meu 
dever e certo de poder contar com a aprovação de todos. Desde já agradeço. 
Câmara Municipal de Rio Novo 11 de outubro de 2016. 04 – Leitura do Ofício 
PM/2016/0281 do Gabinete da Prefeita Municipal, encaminhando cópias dos 
documentos solicitados pelo Vereador Guilherme de Souza Nogueira, em seu 
requerimento 67/2016. Os documentos relacionados no ofício foram: Cópias da 
relação dos classificados no Processo Seletivo realizado no ano de 2014 nos 
cargos de Servente Escolar e pedreiros; Relação constando os nomes da 
Serventes contratadas e Modelo do Contrato de Trabalho Temporário. 05 – 
Leitura do Ofício PM/2016/285, do Gabinete da Prefeita Municipal, atendendo 
ao solicitado no requerimento 65/2016 e encaminhando “cópia dos Processos 
Licitatórios de números 77/2015 e 82/2015, cuja especificação trata-se de 
compra de móveis para o Gabinete da Prefeitura”. 06 – Leitura de convite para 
participação da “1ª Oficina de Participação Social” para elaboração do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que acontecerá no dia 20 de 
outubro de 2016, às 08:00 horas, no Espaço Cultural Prof. Maria Pinto – Rio 
Novo/MG. Fim do Expediente. ORDEM DO DIA: O Presidente Sebastião 
Esperança, colocou em primeira discussão o Projeto de Lei 09/2016 que “Dá 
denominação de logradouro e determina outras providências”. Palavra com o 
Vereador Allan Borges: Parabenizou o Vereador José Adriano pela autoria do 
Projeto de Lei que homenageia a tão importante figura da nossa história que foi 
o Dr. Evandro Dias Ferreira. Acredita que a família do mesmo ficará muito feliz 
com a justa homenagem. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: 
Disse que acredita ser esta uma das mais justas homenagens que esta Casa 
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prestará a alguém. A seguir colocou o Projeto de Lei 09/2016 em votação, sendo 
o mesmo aprovado em primeira votação por unanimidade. Colocou em 
discussão o Requerimento 70/2016. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: Disse que a notícia da suspensão do serviço de transporte de alunos e 
moradores de Furtado de Campos por parte do Executivo Municipal deixou 
todos pasmos aqui em Rio Novo. Disse que a maneira covarde como foi feito o 
corte por parte do Executivo, sem dar qualquer tipo de satisfação não pode ser 
aceita. Disse que ao saber do corte do transporte no sábado, ele imaginou que 
seria somente aos sábados que não haveria mais o transporte. Quando chegou a 
segunda-feira e ele teve a confirmação do corte do serviço, ele como 
representante do povo e em especial do Distrito de Furtado de Campos, não 
poderia ficar calado. Disse não entender a revolta do Executivo pelo insucesso 
nas eleições ser descontada justamente no povo humilde de Furtado de Campos. 
Lembrou que este tipo de transporte existe a mais de trinta anos e que em 
nenhuma ocasião o prefeito derrotado nas eleições agiu desta maneira. Disse que 
todos os Vereadores devem pressionar o Executivo para que seja restabelecido o 
transporte dos moradores de Furtado de Campos. Lembrou ainda que noventa e 
oito por cento da população de Furtado de Campos não têm outro tipo de 
alternativa para chegarem a Rio Novo que não seja o ônibus. Terminou 
solicitando aos seus pares que tratem deste assunto com o máximo de respeito e 
carinho, pois a população de Furtado de Campos não pode ser penalizada pelos 
resultados das urnas. Palavra com o Vereador José Adriano Tostes: Disse que 
a política é um jogo e que é preciso saber ganhar e perder. Disse que realmente é 
um absurdo o que foi feito com a população de Furtado de Campos. Disse que 
cortar o ônibus daquele pessoal é covardia. Disse que a derrota nas eleições foi a 
comprovação da má administração atual. Disse que infelizmente a Prefeita não 
ouve conselho de ninguém. Lembrou que ele havia alertado a prefeita sobre 
ônibus gratuito para os estudantes e ela insistiu em dar e depois teve que cortar.
Finalizou dizendo que a Câmara Municipal deveria repassar o dinheiro referente 
ao pagamento do transporte nestes três últimos meses e assim o problema estaria 
resolvido. Palavra com o Vereador Allan Borges: Disse que é inexplicável a 
atitude da prefeita. Disse que é um tipo  ruim de política, que é uma covardia. 
Lembrou que ele também não obteve uma votação expressiva nas eleições mas 
nem por isso vai passar a ignorar as pessoas ou deixar de lutar pelo bem de 
nossa cidade. Lembrou ainda que ele passou quatro anos fazendo oposição em 
certos momentos, mas sempre de maneira construtiva. Disse que a atitude da 
prefeita deixa a todos muito entristecidos, que é uma conduta burra nos dias de 
hoje. Disse acreditar que só podemos qualificar o ato como vingança. Disse 
também que a idéia do Vereador José Adriano é boa, mas que todos sabem que a 
Prefeita não tem honrado compromissos assumidos com esta Casa. Disse que se 
o problema é financeiro a prefeita deve buscar alternativas, mas que tem que 
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retornar com o transporte dos moradores de Furtado de Campos. Palavra com o 
Vereador Eder Lima: Disse que é realmente um dos maiores absurdos a 
suspensão do serviço de transporte para Furtado de Campos. Disse se tratar da 
chamada “economia porca”. Disse também que o requerimento veio em boa 
hora e que ficou emocionado quando leu o relato da Rute, moradora de Furtado 
de Campos, no facebook, e também de algumas pessoas que vieram a pé para 
fazer compras. Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: Disse que havia 
deixado para se manifestar no final porque ouviu outra versão sobre o fato. 
Disse que ficou sabendo de maneira extra-oficial, que a suspensão do serviço foi 
devido ao fato de não haver aulas durante esta semana, mas que na próxima 
segunda-feira o serviço retornará de forma normal. Finalizou propondo que, 
caso não haja o retorno do transporte na próxima segunda-feira, os Vereadores 
agendem uma reunião com a Prefeita Municipal para discutirem o assunto. 
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que respeita a opinião 
do Vereador Vinícius Araújo, mas que ele ligou para o Thiago, proprietário da 
empresa responsável pelo transporte  que  afirmou que o serviço foi cortado por 
ordem da Prefeita e que não havia nada sobre o assunto de retornar na segunda-
feira.  Disse que o requerimento deve ser aprovado e enviado o mais rápido 
possível para o Executivo. Disse também que caso não seja acatado o requerido 
ele concorda com a sugestão da reunião. Palavra com o Vereador Vinícius 
Araújo: Disse que é contra o corte do ônibus e que simplesmente divulgou uma 
informação que recebeu. Palavra com o Vereador Allan Borges: Disse que 
após a fala do Vereador Guilherme Nogueira, que se referiu ao ônibus como 
“Tomatão” apelido recebido pelo veículo, ele se lembrou da época em que foi 
implantado este serviço pelo seu pai, Ronaldo Borges, há aproximadamente 
vinte e seis anos passados. Finalizou dizendo estar na torcida para que a Prefeita 
volte atrás em sua decisão de corte do transporte e que a partir de segunda-feira 
tudo vote ao normal. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que o 
transporte atende não só aos alunos como também quem não é estudante. Disse 
que é injustificável o corte e que o requerimento tem que seguir. Disse que o 
transporte é urbano e que ele não se lembra da suspensão deste serviço durante a 
semana do professor em épocas anteriores. Palavra com o Presidente 
Sebastião Esperança: Agradeceu a todos os Vereadores que se manifestaram 
sobre o assunto. Disse que na próxima segunda-feira estará encaminhando ofício 
ao Executivo Municipal cobrando providências sobre o retorno do ônibus. Disse 
que ele vai ter uma conversa com a Prefeita e que tem absoluta certeza de que a 
reivindicação desta Casa será atendida. A seguir colocou em votação o 
requerimento 70/2016 de autoria do Vereador Guilherme Nogueira, sendo  o 
mesmo aprovado por unanimidade. Continuando com a Ordem do Dia o 
Presidente colocou em discussão e votação o requerimento 71/2016 de autoria 
do Vereador Dionísio Da Dalt, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O 
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Presidente fez ainda um rápido comentário sobre os ofícios enviados pelo 
Executivo Municipal encaminhando documentos requeridos por esta Casa. Após 
o comentário o Presidente convidou às funcionárias do Executivo, Adriana 
Borges e Vanusa Ferreira, convocadas a pedido do Vereador Guilherme 
Nogueira para prestarem esclarecimentos sobre assuntos relacionados à verba do 
Programa Brasil Carinhoso. Após a Sra. Adriana Borges assumir o lugar que lhe 
fora designado, o Presidente Sebastião Esperança concedeu a palavra ao 
Vereador Guilherme Nogueira. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: Fez um rápido comentário de forma a explicar o motivo da presença 
das duas funcionárias na reunião de hoje. Disse que em 15 de julho de 2016 esta 
Casa recebeu uma denúncia do Conselho do FUNDEB, sobre possíveis 
irregularidades no Processo Licitatório do Programa Brasil Carinhoso na 
aquisição de materiais visando melhorias na Creche. Disse que após analisar a 
documentação apresentada na denúncia decidiu apurar de maneira criteriosa, 
sendo por isso necessária a presença dos funcionários. Informou que recebeu 
uma ligação da Ex Secretária de Educação Sra. Jerusa e que a mesma informou 
da impossibilidade de estar presente na reunião de hoje uma vez que se encontra 
em viagem. Disse que a presença da Sra. Jerusa é aguardada para a próxima 
reunião que acontecerá no dia 21/10/2016. Disse também que espera concluir as 
oitivas na próxima reunião para poder formular um relatório final. A seguir, 
dirigindo-se a Sra. Adriana Borges perguntou como foi elaborada a lista de 
materiais a serem adquiridos através do Programa Brasil Carinhoso. Se houve a 
formação de uma comissão ou se foi iniciativa de uma só pessoa. Palavra com 
a Sra. Adriana Borges:  Disse que não foi chamada para elaborar nenhuma 
relação de materiais. Disse que a lista de materiais foi apresentada a ela pela Sra. 
Tatiana quando ela esteve na Secretaria de Educação.  Disse ainda que a relação 
já havia sido enviada para o Setor de Licitações e que ela não teve nenhuma 
participação. Disse que  a Secretária de Educação, Tatiana apresentava através 
da tela do computador a relação dos materiais a serem adquiridos e que ela 
apenas concordava. Disse também que ela só pediu para que adquirisse garfos. 
Justificou o pedido dizendo que apesar das crianças se alimentarem com 
colheres, nos finais de ano existem as chamadas “festas de confraternização” e a 
falta de garfos é sempre um problema. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: Perguntou se a lista que foi apresentada pela Sra. Tatiana seria ou já 
havia sido enviada para o Setor de Licitações. Palavra com a Sra. Adriana 
Borges: Disse que a lista já havia sido enviada para o Setor de Licitações, sem 
nenhum tipo de consulta. Disse que ao chegar ao local de serviço comunicou 
para as demais companheiras que a lista já tinha sido enviada para o Setor de 
Licitações. Disse que algumas funcionárias ainda questionaram o fato de não 
terem sido consultadas. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: 
Perguntou a Sra. Adriana se ela foi  responsável pela conferência de algum 
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material adquirido pelo Programa Brasil Carinhoso. Palavra com a Sra. 
Adriana Borges: Disse que o pedido de compra foi efetuado pela Sra. Tatiana e 
quando o material chegou quem estava respondendo pela Secretaria de 
Educação era a Sra. Jerusa uma vez que a Sra. Tatiana estava no período de 
licença maternidade. Disse que o material foi recebido na Secretaria de 
Educação e que na oportunidade a Sra. Jerusa ligou avisando que havia recebido 
o material e que brevemente o levaria para a Creche. Disse que alguns dias 
depois a Sra. Jerusa levou os materiais para a Creche, mas nem a Nota Fiscal foi 
apresentada. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou mais 
uma vez sobre quem foi que recebeu de fato a mercadoria. Se havia sido 
funcionário da Creche ou da Secretaria de Educação. Palavra com a Sra. 
Adriana Borges: Mais uma vez ela respondeu que os materiais foram entregues 
na Secretaria de Educação e depois levados para a Creche pela Sra. Jerusa, que 
transportou os materiais em seu próprio carro, uma caminhonete. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se em outras compras que não são 
com verba do Programa Brasil Carinhoso o processo é o mesmo, ou seja, sem 
consultas, sendo adquiridos diretamente pela Secretaria de Educação. Palavra 
com a Sra. Adriana Borges: Disse que não houve outras aquisições. Disse que 
foi adquirida uma máquina de lavar roupas com verba obtida através da 
realização de uma “Festa Junina”. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: Perguntou se em alguma oportunidade foi sugerido pelas 
funcionárias da Creche que parte da verba fosse aplicada em melhorias nas 
dependências do CAIC. Palavra com a Sra. Adriana Borges: Disse que não, 
já que quando elas tomaram conhecimento do fato já estava tudo no Setor de 
Licitações. Disse também que na segunda etapa elas fizeram algumas 
reivindicações visando melhorias nas dependências do CAIC. Disse ainda que 
foi avisada pela Sra. Jerusa que havia uma sobra de dinheiro. Isto aconteceu 
mais ou menos nos meses de Setembro e Outubro. Assim sendo ela fez uma lista 
de equipamentos que poderiam ser adquiridos já que a verba era de 
aproximadamente R$12.000,00 (doze mil reais). Disse que chegou a fazer uma 
consulta de preços no mercado na tentativa de comprar computador, televisão e 
outros. Disse que apresentou a relação para a Sra. Jerusa, mas que a compra foi 
suspensa com a justificativa de que o dinheiro seria usado para ajudar no 
pagamento do 13º salário dos funcionários. Disse que depois foi informada da 
chegada de mais recursos e aí foi apresentada uma relação de materiais que 
permanece no Setor de Licitações até hoje. Informou que alguns itens constantes 
na relação já foram adquiridos. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: Perguntou sobre quem fez a entrega dos colchonetes. Perguntou se 
foi a Jerusa que levou ou se foi uma entrega feita diretamente pelo vencedor da 
licitação. Palavra com a Sra. Adriana Borges: Disse que os colchonetes não 
caberiam na caminhonete da Sra. Jerusa. Disse que se lembra dela ter levado as 
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panelas, mas os colchonetes foram entregues pelo Sr. Bonissato. A seguir disse 
que “achava” que a Sra. Jerusa estava junto no ato da entrega, depois disse que 
não se lembrava exatamente como aconteceu a entrega. Disse ainda que a única 
afirmativa que ela poderia confirmar é de que ela nunca recebeu nenhuma Nota 
Fiscal para conferência. Enfatizou mais uma vez que jamais fez qualquer tipo de 
conferência. Palavra com o Vereador Eder Lima: Perguntou se o Ministério 
Público tem conhecimento de toda esta situação. Disse que a pergunta era 
somente para deixar todos inteirados sobre o desdobramento do caso. Palavra 
com a Sra. Adriana Borges: Disse que já prestou depoimento ao Ministério 
Público. Palavra com a Sra. Cidinha: Disse que o Ministério Público está 
inteirado de toda a situação uma vez que no dia 15 de julho quando o Conselho 
do FUNDEB apresentou denúncia nesta Casa, horas antes foi apresentada 
também ao Ministério Público. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: Perguntou para a Sra. Adriana por qual cargo que ela responde. 
Palavra com a Sra. Adriana Borges: Disse que são duas Coordenadoras, 
sendo ela a Coordenadora da Escola e a Sra. Vanusa a Coordenadora da Creche. 
Palavra com o Vereador Allan Borges: Perguntou se a Sra. Adriana havia sido 
orientada pela Secretária de Educação para realizar algum tipo de conferência ao 
chegar os materiais. Palavra com a Sra. Adriana Borges: Disse que não. Disse 
que as mercadorias foram recebidas na Secretaria de Educação e levadas 
posteriormente para o CAIC onde ela simplesmente recebeu das mãos da 
Secretária de Educação, na ocasião a Sra. Jerusa. Palavra com o Presidente 
Sebastião Esperança: Agradeceu a Sra. Adriana Borges pela colaboração 
dispensando a mesma dizendo que todos estavam satisfeitos com os 
esclarecimentos por ela prestados. A seguir convidou a Sra. Vanusa, 
Coordenadora da Creche para ocupar o lugar a ela reservado para prestar os 
devidos esclarecimentos. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: 
Perguntou a Sra. Vanusa se ela em algum momento havia sido consultada sobre 
as necessidades de aquisição de materiais para a Creche. Palavra com a Sra. 
Vanusa: Disse que consultada de maneira específica não, mas que sempre que 
tinha oportunidade quando em conversas com a Secretária de Educação ela dizia 
sobre a necessidade de aquisição de materiais. Disse que é uma prática comum. 
Disse também que formular lista para solicitar compras ela nunca formulou, mas 
conforme disse, de maneira verbal é uma prática comum e recorrente. Palavra 
com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se ela estava presente 
quando a Sra. Jerusa levou os materiais em sua caminhonete e fez a entrega na 
Creche. Palavra com a Sra. Vanusa: Disse que não, devido ao fato da entrega 
ter sido realizada pela manhã e o seu horário é a partir da tarde. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se ela havia presenciado a entrega 
dos colchonetes. Palavra com a Sra. Vanusa: Disse que não. Disse que ao 
chegar para trabalhar os colchonetes já estavam lá. Disse que ela presenciou a 

7



 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000

Fone: 32 -32741132-Geral-el/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com    site: www.camararionovo.mg.gov.br

conferência dos colchonetes que foi realizada pelo Conselho do FUNDEB 
juntamente com a Secretária de Educação, Sra. Tatiana, quando foi constatada a 
irregularidade na entrega. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: 
Perguntou se na opinião dela, Vanusa, todo o material adquirido é realmente de 
importância prioritária ou não. Palavra com a Sra. Vanusa: Disse que todos os 
materiais adquiridos são necessários, porém nem todos serão usados 
imediatamente, pois seria impossível usar todas as panelas que foram compradas 
de uma só vez. Citou  ainda o caso dos colchonetes, que estão necessitando de 
capa já que são usados por crianças e as vezes o xixi escapa das fraldas. Disse 
que este pedido está na relação que se encontra no Setor de Licitações, conforme 
dito anteriormente pela Sra. Adriana. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: Perguntou se ela já recebeu alguma reclamação sobre a qualidade das 
panelas adquiridas. Palavra com a Sra. Vanusa: Disse que sim. Disse que as 
funcionárias alegam que a espessura do alumínio impossibilita a utilização das 
panelas. Palavra com a Vereadora Dulcimar Marques: Perguntou qual foi 
tempo que demorou para que fosse realizada a troca dos colchonetes. Palavra 
com a Sra. Vanusa: Disse que seria melhor a Sra. Kátia Rabite responder a esta 
pergunta. Palavra com a Sra. Kátia Rabite: Disse que foi aproximadamente 
um ano que os colchões ficaram lá sem serem utilizados. Disse que existem 
vários colchões que ainda não foram utilizados, assim como existem também 
várias panelas. Disse que os colchões não são utilizados devido ao fato de não 
estarem protegidos com capas impermeáveis. Palavra com a Sra. Adriana 
Borges: Disse que os colchões que foram adquiridos na administração anterior 
são encapados na fábrica e os que foram comprados agora estão a espera da 
aquisição das capas para serem utilizados. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: Disse que por isso é importante uma consulta prévia junto aos 
funcionários. Disse que se houvesse acontecido uma consulta antes da compra 
provavelmente as funcionárias alertariam para que ficasse determinada a 
exigência dos colchões já virem de fábrica com as capas. Lembrou ainda que 
não fosse a intervenção do Conselho do FUNDEB, denunciando as 
irregularidades o município estaria hoje com um prejuízo de aproximadamente 
R$10.000,00 (dez mil reais). Disse que está satisfeito com as apurações até a 
presente data. Disse que ficará aguardando os esclarecimentos que serão 
prestados pela Sra. Jerusa na próxima reunião no dia 21 de outubro. Solicitou ao 
Presidente Sebastião Esperança, que sejam encaminhadas no seu Email todas as 
atas que fazem referência as irregularidades na prestação de contas do Programa 
Brasil Carinhoso. Disse que pretende estudar de maneira criteriosa, todos os 
depoimentos obtidos até o presente momento, para que possa interpelar a Sra. 
Jerusa sobre as irregularidades acontecidas no período em que ela ocupava o 
cargo de Secretária de Educação. Palavra com o Vereador Eder Lima: 
Perguntou a Sra. Vanusa se ela também já prestou depoimento ao Ministério 
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Público. Palavra com a Sra. Vanusa: Disse que não. Disse que ainda não foi 
chamada. Disse que está a disposição dos Vereadores para ser ouvida em 
qualquer oportunidade. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que as 
pessoas que estão sendo ouvidas por esta Casa não devem ser sentirem 
constrangidas já que não se trata de um interrogatório. Disse que na verdade elas 
devem se sentir bem, pois estão ajudando o município. Disse que existem fortes 
indícios de superfaturamento e, sendo assim, acredita que esta Casa terá que 
convocar o funcionário Emerson mais uma vez, já que tudo leva a crer que o 
processo licitatório é que foi efetuado da maneira indevida. Palavra com o 
Presidente Sebastião Esperança: Agradeceu a todos que prestaram 
esclarecimentos. Fez um agradecimento especial ao Conselho do FUNDEB 
dizendo que se não fosse a atuação deste as irregularidades jamais seriam 
descobertas. Palavra com o Vereador Eder Lima: Agradeceu e enalteceu o 
Conselho do FUNDEB pela dedicação e seriedade de forma voluntária. Disse 
que estes fatos com certeza servirão de alerta para as futuras administrações. 
Palavra com a Sra. Cidinha: Disse que tudo é feito dentro da maior 
responsabilidade e seriedade por parte do Conselho do FUNDEB. Disse que 
existem outros tipos de irregularidades que não é somente o problema dos 
colchões. Disse também que todas as medidas tomadas pelo Conselho são no 
intuito de que o dinheiro seja aplicado da melhor forma possível. Disse que não 
existe nenhum cunho político ou pessoal nas atitudes do Conselho. Palavra com 
o Vereador Allan Borges: Disse que os indícios de irregularidades são claros. 
Disse que caberia até mesma a formação de uma CPI. Disse que apesar do curto 
espaço de tempo que existe ele está à disposição desta Casa para o que for 
preciso. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que as 
irregularidades são incontestáveis e os erros são estarrecedores. Lembrou que o 
setor de Licitações deveria encaminhar ao Setor requisitante cópia do Processo 
Licitatório, para que no recebimento do produto houvesse  a possibilidade de se 
confrontar o que foi licitado, do que está sendo entregue de fato e do que consta 
na Nota Fiscal. Comunicou que a partir da próxima semana, devido ao horário 
de verão, as reuniões passarão a ter início às 19:30 (dezenove horas e trinta 
minutos). Não havendo mais nenhuma manifestação, agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a reunião ordinária da Câmara Municipal, ordenando 
que se lavrasse esta Ata. 

9


