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        ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1304/2016
        Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 de Outubro de 2016.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Outubro de 2016, às 19:45  (dezenove  horas 
e quarenta e cinco 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. A seguir solicitou a 
dispensa da leitura da Ata 1303/2016. Colocada em discussão e votação a Ata 
1303/2016 da reunião ordinária realizada no dia 14/10/2016 foi aprovada por 08 
(oito) votos favoráveis. 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 Ofício PM/2016/0290 que 
encaminha Projeto de Lei nº 012/2016, assinado pela Exma. Prefeita Municipal 
de Rio Novo.  03 – Leitura do Projeto de Lei Nº012/2016, que “Dá nova 
denominação ao artigo 7º, § 1º e artigo 15 da Lei nº 1.046 de 07 de 
dezembro de 2009, de autoria do Executivo Municipal. 04 – Leitura do 
Parecer Prévio sobre o Projeto de Lei nº 012/2016, que “Dá Nova Redação ao 
Artigo 7º, § 1º e Artigo 15 da Lei 1046 de 07 de Dezembro de 2009”, emitido 
pela Assessoria Jurídica desta Casa. 
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05 – Leitura do Requerimento nº72/2016. 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 à 
Exma. Prefeita Municipal de Rio Novo, Sra. Maria Virgínia do Nascimento 
Ferraz: Solicita que o Executivo Municipal libere o uso da piscina da Praça de 
Esportes para todos os rio-novenses. JUSTIFICATIVA:“Atendendo a 
solicitação de vários rio-novenses apresento este requerimento para que a 
Prefeitura libere o uso da piscina da Praça de Esportes para que todos os 
munícipes possam utilizá-la em seus momentos de lazer.   É importante lembrar 
que referida piscina sempre foi colocada a disposição da população, 
principalmente dos mais carentes, logo torna-se de caráter imprescindível o 
retorno deste serviço.”   Rio Novo/MG, 19 de Outubro de 2016. Guilherme de 
Souza Nogueira - Vereador Proponente. 06 – Leitura do Requerimento 
73/2016. 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 à Exma. Prefeita Municipal de Rio 
Novo, Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz: Solicita que o Executivo 
Municipal retire o “Mata-Burros” localizado na Comunidade do Carangueijo na 
divisa das propriedades dos Srs. Luis Da Dalt Tostes e Samuel Neves (próximo 
a antiga Escolinha). JUSTIFICATIVA:“Atendendo a solicitação dos 
proprietários, devido ao fato de não mais ser necessário o “Mata-Burros” e 
também devido ao estado de má conservação do referido, podendo vir causar 
sérios acidentes, solicito que o Executivo Municipal faça a remoção do mesmo o 
mais rápido possível”. Rio Novo/MG, 19 de Outubro de 2016. Vinícius 
Carvalho de Araújo - Vereador Proponente. 07 – Leitura do Ofício 
PM/CONTAB./2016/280, que encaminha as Notas de Empenho, Comprovantes 
de Pagamentos e Balancetes Financeiros referentes ao mês de Agosto de 2016, 
assinado pela Exma. Prefeita Municipal. 08 - Leitura do Ofício 
PM/CONTAB./2016/296, que encaminha Notas de Empenho, Comprovantes de 
Pagamento e Balancetes Financeiros referente ao mês de Setembro de 2016, 
assinado pela Exma. Prefeita Municipal. 09 – Leitura de Ofício da ADJFR - 
Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, assinado pelo 
Superintendente José Geraldo Neto de Faria, no qual ele informa que 
posteriormente os municípios de Rio Novo e Goianá poderão participar das 
reuniões do GDI-Mata que foi criado na reunião do dia 22 de Junho de 2016. 
Fim do Expediente. O Presidente Sebastião Esperança disse que iria quebrar o 
protocolo, e antes de dar início a Ordem do Dia convidou a Sra. Jerusa Ex 
Secretária de Educação do Município para ocupar o lugar a ela destinado para 
que pudesse responder as perguntas dos Vereadores sobre irregularidades na 
prestação de contas do Programa Brasil Carinhoso. O Presidente Sebastião 
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Esperança disse que a quebra do protocolo era para atender pedido da Sra. 
Jerusa, para que ela fosse dispensada o mais rápido possível, conforme 
combinado anteriormente. A seguir, concedeu a palavra ao Vereador Guilherme 
Nogueira autor do pedido de convocação da Sra. Jerusa. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Iniciou sua fala cumprimentando a todos os 
presentes. A seguir agradeceu a Sra. Jerusa por ter atendido a convocação. Disse 
que a presença da Ex Secretária Municipal de Educação nesta reunião é devido 
ao fato de ela ter sido citada em várias oportunidades, pelos servidores 
municipais que já estiveram nesta Casa prestando esclarecimentos sobre as 
irregularidades denunciadas pelo Conselho do FUNDEB, sobre a prestação de 
contas do Programa Brasil Carinhoso. Fez uma ampla explanação dos 
esclarecimentos prestados pelos Servidores Municipais que já estiveram 
respondendo perguntas nesta Casa. Fez leitura de vários trechos das Atas 
anteriores onde a Sra. Jerusa é citada pelos Servidores Emerson (Setor de 
Licitações), Tatiana (Secretaria de Educação), Adriana e Vanusa 
(Coordenadoras do CAIC e da Creche). Após a leitura dos  relatos o Vereador 
Guilherme Nogueira sugeriu ao Presidente Sebastião Esperança, que se 
concedesse  a palavra a Sra. Jerusa, para que a mesma pudesse apresentar a sua 
versão sobre os fatos. Palavra com a Sra. Jerusa: Cumprimentou a todos os 
Vereadores e disse que estará sempre a disposição desta Casa para prestar 
qualquer tipo de informação. Justificou sua ausência na reunião anterior por 
motivo de viagem. Disse que ficou muito feliz com o depoimento da Adriana e 
da Vanusa, pois ambas relataram o que realmente aconteceu. Disse que assumiu 
a Secretaria Municipal de Educação no dia 20 de agosto. Disse que a Tatiana 
informou alguns detalhes sobre a rotina, mas que vários ofícios “estavam” no 
computador do Dedé, que a ajudou no início e depois ela conseguiu assumir toda 
a rotina e ela mesma digitava seus ofícios. Disse que no dia 1º de setembro foi 
procurada pela Adriana que perguntou qual seria a data da chegada dos materiais 
do Brasil Carinhoso. Respondeu que não sabia se já havia sido licitado e que 
também ainda não tinha tido nenhuma informação sobre o recurso. Disse que 
ligou para o Emerson perguntando sobre se os materiais já haviam sido licitados 
e obteve a resposta afirmativa. Disse que o Emerson enviou um Email 
informando quais as empresas habilitadas. Disse que observou que as empresa 
que estavam habilitadas era a do Sr. Bonissato, de Bicas e a Luciana Vieira. 
Disse que imprimiu tudo para que pudesse fazer a conferência dos materiais no 
momento da entrega dos mesmos. Disse que a Luciana Vieira levou as panelas 
em etapas e que entregou somente noventa garfos, ficando faltando ainda dez 
garfos. Disse que não assinou a nota devido a esta falta de dez garfos. Disse que 
foi chamada pela Prefeita Municipal em seu gabinete, onde a mesma perguntou 
se ela não assinou a nota da Luciana devido à falta de dez garfos. Disse que sim, 
que ela não assinaria enquanto os garfos não fossem entregues na totalidade, 
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pois caso contrário, ela ficaria em situação embaraçosa diante das funcionárias 
da Creche/CAIC. Disse que finalmente os garfos foram entregues. Disse 
também que a Luciana foi fazendo a entrega de forma parcelada alegando que 
não tinha espaço para estocar na loja. Disse que ela foi recebendo os materiais 
dessa forma até que se concluísse a entrega em sua totalidade. Disse que 
assumiu a Secretaria de Educação em um momento muito difícil já que a mesma 
estava com sérias dificuldades financeiras, até mesmo para aquisição de papel 
higiênico que faltava com freqüência na Creche/CAIC. Disse que os materiais 
do Sr. Bonissato (colchões), chegaram na Semana do Professor e que não tinha 
outro lugar para armazenar que não fosse no CAIC. Disse que ligou para a 
Adriana que não estava em casa mas disse que a Cida, esposa do Wilson 
Nogueira tinha a chave e que bastava ligar para que ela fosse até o CAIC para 
receber os materiais. Disse que a conferência dos materiais (colchões, 
brinquedos pedagógicos e etc) foi efetuada pelo Sr. Bonissato, pela Cida e por 
ela. Após a conferência ela assinou e entregou a Nota Fiscal para o Marquinho 
no Setor de Contabilidade, assim como houvera feito com a Nota Fiscal da 
Luciana. Disse que na semana posterior, quando as funcionárias voltaram do 
recesso da Semana do Professor e que viram as panelas elas reclamaram da 
qualidade do produto. Disse que a licitação ocorreu no dia 11 de agosto, 
portanto ela não havia participado, mas que concordava que os produtos não 
atenderiam as necessidades de uso. Disse que sugeriu a Luciana Vieira uma 
possibilidade de troca de produto e que foi repreendida pela Prefeita Municipal 
pela sugestão apresentada, uma vez que a lei não permite troca de material 
adquirido através de Processo Licitatório.Disse que após a represália comunicou 
às funcionárias do CAIC/Creche que não haveria possibilidades de troca de 
produtos que haviam sido licitados. Disse que após este episódio ela fez as 
contas sobre o que foi gasto e o recurso recebido e percebeu que havia uma 
sobra de verba. Diante deste fato ela compartilhou com a Adriana que disse que 
a Creche/CAIC estava precisando de televisão, computador e outras coisas mais. 
Disse que procurou a Prefeita para saber da possibilidade de se usar o restante 
do recurso para aquisição dos materiais relacionados pela Adriana e que a 
resposta foi que a Prefeitura estava necessitando usar o recurso para pagamento 
de funcionários, e assim foi feito já que a prática é permitida por lei. A seguir 
disse que estava à disposição caso algum Vereador tivesse alguma pergunta a 
fazer. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que a entrega dos 
materiais ocorreu em outubro de 2015, mais precisamente na Semana do 
Professor e que oito meses depois o Conselho do FUNDEB constatou a 
irregularidade ao confrontar a documentação da licitação com a nota fiscal e o 
material recebido. Disse que se tratava de um colchão da marca “A” e que foi 
recebido um colchão da marca “B” com uma espessura inferior ao que foi 
licitado. Lembrou que o Sr. Bonissato tentou convencer a todos de que ele fez 
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uma entrega de produto inferior ao licitado por acreditar ser de melhor qualidade 
e que o Município sairia ganhando com a troca, mesmo se tratando de um 
prejuízo de R$10.000,00 (dez mil reais) ao Município. Perguntou se a Sra. 
Jerusa recebeu um Email do Setor de Licitações informando a marca, espessura, 
valor, empresa vencedora e outros detalhes sobre a licitação dos colchões. 
Palavra com a Sra. Jerusa: Disse que os valores não são de sua competência já 
que não participou do Processo Licitatório. Disse ter recebido sim um Email do 
Emerson (Setor de Licitações) mas que não se lembra se constava marca, 
espessura e outros itens. Disse que não tem como responder a pergunta do 
Vereador Guilherme porque não se lembra com detalhes do Email. Palavra com 
o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou mais uma vez se a Sra. Jerusa não 
se lembrava se o Email continha informações sobre espessura e marca do 
produto. Palavra com a Sra. Jerusa: Disse mais uma vez que não se lembra. 
Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou quem havia 
recebido os colchões. Palavra com a Sra. Jerusa: Disse que foi ela e a Cida 
esposa do Wilson Nogueira juntamente com o Sr. Bonissato que contaram e 
conferiram tudo. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou se 
havia sido apresentada a Nota Fiscal dos produtos. Palavra com a Sra. Jerusa: 
Disse que sim, que a Nota Fiscal foi apresentada e ela conferiu a Nota Fiscal 
com o Email que o Emerson (Setor de Licitações) havia enviado. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Disse que é neste ponto que surge o grande 
“X” da questão. Disse que é neste momento que ficará evidenciado de quem foi 
o erro. Lembrou que o Emerson (Setor de Licitações) afirma de maneira 
categórica que o erro não foi dele, que a responsabilidade é do Setor requisitante 
e não do Setor de Licitações. Fez a leitura de trecho da ata do Conselho do 
FUNDEB: “Decidimos ligar para a empresa Pimentel e Bonissato Comércio 
Ltda que forneceu tais colchonetes para verificar o valor de um colchonete 
78x188x12 D20”. Fez a leitura de trecho da ata da Câmara com o depoimento 
do Sr.Bonissato onde o mesmo afirma ter efetuado a troca do material tão logo 
recebeu a reclamação. Neste trecho da ata consta que o material licitado era da 
marca PAROPAS e o material entregue foi da marca ORTOBOM. O Vereador 
Guilherme Nogueira disse mais uma vez que esse erro custaria R$10.000,00 
(dez mil reais) a mais aos cofres municipais, se não fosse a atuação do Conselho 
do FUNDEB a irregularidade não teria sido descoberta. Disse que estava diante 
de um grande impasse já que o Emerson afirmou que o erro não foi do Setor de 
Licitações e a Sra. Jerusa afirma que o Email enviado pelo Emerson especifica a 
marca que constava na Nota Fiscal. Perguntou mais uma vez se a Sra. Jerusa 
confirmava os fatos narrados. Palavra com a Sra. Jerusa: Disse que ela 
informou anteriormente que não se lembra se no Email continha as informações 
sobre marca e espessura dos produtos. Repetiu mais uma vez não se lembrar se 
no Email enviado pelo Emerson constava marca e espessura do produto. Disse 
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que pelo fato de não ter participado do Processo Licitatório e da importância de 
conferência dos mínimos detalhes, ela deveria ter sido orientada pelo Setor de 
Licitações ou pela Secretária anterior (Sra.Tatiana). Disse que sabe das suas 
responsabilidades, mas que realmente não se lembra se constava marca e 
espessura dos produtos no Email recebido do Setor de Licitações. Palavra com 
o Vereador Guilherme Nogueira: Perguntou a Sra. Jerusa se havia sido ela que 
assinou a Nota de Empenho para liberação do pagamento ao Sr. Bonissato e a 
L.P. Vieira. Palavra com a Sra. Jerusa: Disse que sim, que ela recebeu os 
materiais e assinou a Nota de Empenho. Palavra com o Vereador Guilherme 
Nogueira: Perguntou a Sra. Jerusa se após este processo de Licitação ela ouviu 
algum boato sobre super faturamento de algum item licitado. Palavra com a 
Sra. Jerusa: Disse que não, que ela só ouviu reclamação sobre as panelas, que 
sobre os colchões nunca recebeu nenhuma reclamação. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Disse estar satisfeito com os esclarecimentos 
prestados pela Sra. Jerusa. Solicitou ao Presidente da Mesa Diretora que seja 
enviado ofício ao Sr. Emerson (Setor de Licitações) para que o mesmo 
encaminhe cópias do Processo Licitatório do Programa Brasil Carinhoso e cópia 
do Email que foi enviado a Secretaria Municipal de Educação informando as 
especificações dos produtos adquiridos  (marca, espessura, empresa vencedora e 
etc). Pediu ainda que conste no ofício o prazo de quinze dias para cumprimento 
por parte do Setor de Licitações. Disse que já tem um juízo formado sobre todo 
o assunto e que a cópia deste Email será fundamental para a elaboração de seu 
relatório final. Agradeceu a Sra. Jerusa por ter atendido o convite e pelos 
esclarecimentos prestados. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: 
Perguntou a Sra. Jerusa se ela não percebeu a diferença de espessura dos 
colchões entregues pelo Sr. Bonissato. Palavra com a Sra. Jerusa: Disse que 
não. Palavra com o Vereador Eder Lima: Perguntou a Sra. Jerusa se o Email 
enviado pelo Setor de Licitações foi através de seu Email pessoal ou para a 
Secretaria de educação. Palavra com a Sra. Jerusa: Disse que foi pelo Email 
institucional, que em todo o tempo em que respondeu pela Secretaria de 
Educação ela só utilizava o Email institucional. Palavra com o Vereador Eder 
Lima: Disse que já consegue ter uma noção sobre o que aconteceu de fato. 
Perguntou a Sra. Jerusa se ela possui cópias das Atas do Conselho do FUNDEB 
e da Câmara Municipal. Palavra com a Sra. Jerusa: Disse que não. Palavra 
com o Vereador Eder Lima: Perguntou como ela teve acesso aos dados da 
investigação. Palavra com a Sra. Jerusa: Disse que ela recebeu uma carta da 
Cidinha (Presidente do Conselho do FUNDEB) em agosto próximo passado. 
Disse que nesta carta a Cidinha solicitava sua presença em uma reunião do 
Conselho do FUNDEB para esclarecer alguns pontos sobre a aplicação do 
recurso do Programa Brasil Carinhoso. Disse que devido a sua impossibilidade 
de comparecimento na referida reunião, pelo fato de estar lecionando  em 
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Piraúba, ela resolveu enviar uma carta contendo todas as explicações sobre o 
“passo a passo” da aplicação dos recursos, mesmo sem saber o conteúdo da 
denúncia. Disse que explicou nesta carta, que ela havia assumido a Secretaria 
Municipal de Educação em agosto de 2015 até dezembro de 2015, e que não 
participou da licitação dos materiais. Nesta carta ela relata que foi ela quem 
recebeu os materiais e deu quitação dos mesmos, sendo que havia uma sobra dos 
recursos que ficaram sob a responsabilidade da Sra. Prefeita e que houve a 
prestação de contas por parte do Setor de Contabilidade da Prefeitura. 
Continuando seu relato, disse que na semana passada ela recebeu na Escola 
Raulino Pacheco um ofício da Câmara Municipal para que comparecesse na 
reunião do dia 14/10/2016, mas que infelizmente devido a sua viagem, ela não 
pode comparecer. Aproveitou a oportunidade para solicitar que a Câmara 
Municipal, ao enviar qualquer ofício, que o coloque dentro de um envelope. 
Justificou o pedido dizendo que o ofício que foi enviado a ela não estava nem 
mesmo grampeado o que possibilita que qualquer pessoa se inteire do teor da 
correspondência. Disse ainda que não tem nada a esconder, mas que a situação 
não deixa de ser constrangedora. Disse que ao receber o ofício e devido a 
impossibilidade de comparecer na data prevista, entrou em contato com o 
Vereador Guilherme Nogueira para agendar uma nova data. Disse que nesta 
conversa o Vereador Guilherme Nogueira fez alguns comentários sobre o 
andamento das oitivas e somando-se a isto, o relato que ele fez na reunião de 
hoje, contribuíram muito para que ela pudesse responder os questionamentos 
com segurança. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que o Ministério 
Público já está investigando o caso e que alguns funcionários envolvidos já 
foram convocados para prestar esclarecimentos. Perguntou a Sra. Jerusa se ela já 
foi convocada pelo Ministério Público para falar sobre o assunto. Palavra com 
a Sra. Jerusa: Disse que não, que até o presente momento ela só prestou 
esclarecimentos ao Conselho do FUNDEB e agora a esta Casa. Palavra com o 
Vereador Vinícius Araújo: Disse que apesar de não querer fazer um pré-
julgamento, até porque o Ministério Público já está apurando os fatos e será ele 
que tomará as medidas punitivas cabíveis, acredita que o Sr. Bonissato é o 
culpado. Lembrou que o Sr. Bonissato praticamente assumiu a culpa quando 
disse aqui nesta Câmara que havia trocado os colchões por acreditar que um 
colchão de espessura inferior e preço de mercado também inferior ao que foi 
faturado na Nota Fiscal, seria “melhor” para o município. Lembrou que esta 
“gentileza” estava levando o município a um prejuízo de R$10.000,00 (dez mil 
reais). Disse que o que mais o preocupa na realidade são os indícios de haverem 
acontecido outras irregularidades em outros processos licitatórios. Disse que o 
processo licitatório para aquisição de móveis para o Gabinete é um deles. 
Lembrou que o próprio Emerson disse que convidou somente empresas da 
cidade de Bicas para participarem da licitação. Perguntou qual teria sido o 
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motivo desta atitude. Disse que se tiver acontecido irregularidade no Setor de 
Licitações o risco de prejuízo para os cofres municipais é muito grande. Disse 
temer o fato de existência de “Licitações Fraudadas”. Lembrou que no ano de 
2013 esta Casa formou uma CPI para investigar várias irregularidades do 
Executivo Municipal. Disse que ao término das investigações, onde foram 
encontradas diversas irregularidades, inclusive nas licitações, foi enviado 
relatório ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado mas que até a 
presente data nada aconteceu. Disse que a demora da justiça para apurar e 
penalizar é muito grande e que possibilita situações como a atual. Disse que caso 
houvesse acontecido punições quando do envio do relatório da CPI talvez hoje 
esta Casa não estivesse debatendo este assunto. Palavra com o Vereador 
Guilherme Nogueira:Disse que em parte ele concorda com o Vereador 
Vinícius quando este diz que o culpado é o Sr. Bonissato. Disse que realmente 
ele é um dos culpados que serão denunciados em seu relatório, mas que existem 
outros culpados. Disse que é impossível que o Sr. Bonissato tenha agido 
sozinho. Disse que é preciso ligar os pontos para se chegar aos demais culpados. 
Disse também que todos serão responsabilizados e denunciados em seu 
relatório. Quanto ao Processo Licitatório para Aquisição de Móveis para o 
Gabinete, disse não haver dúvidas sobre a responsabilidade do Sr. Emerson. 
Lembrou que o Sr. Emerson assumiu inteira responsabilidade quando aqui 
esteve prestando esclarecimentos. Disse que o Sr. Emerson deixou bem claro 
que ele convidou empresas de Bicas porque é amigo da Sra. Elaine, engenheira 
que presta serviços para a Prefeitura Municipal de Rio Novo. Disse que em seu 
relatório ele responsabilizará e denunciará o Sr. Emerson. Palavra com o 
Presidente Sebastião Esperança: Lembrou que os brinquedos também foram 
super faturados. Disse também que a participação do Conselho do FUNDEB foi 
crucial, caso contrário as irregularidades jamais seriam encontradas. Palavra 
com o Vereador Vinícius Araújo: Lembrou que os colchões também estão 
com preços super faturados. Disse que a finalidade das licitações é justamente 
alcançar o menor preço de mercado e que as licitações da Prefeitura surtem 
efeito contrário, com preços super faturados. Disse que desta forma seria melhor 
não haver licitação. Palavra com o Vereador José Adriano: Disse que tais 
irregularidades acontecem pelo fato de não existirem as pessoas certas, corretas, 
sérias para ocuparem cargos de extrema importância. Disse que é preciso zelo 
com o dinheiro público, afinal dinheiro público é dinheiro do povo. Disse que 
alertou a Sra. Prefeita em diversas ocasiões sobre a competência de quem ocupa 
cargos de confiança, mas que infelizmente ela não quis ouvi-lo. Palavra com o 
Presidente Sebastião Esperança: Agradeceu a Sra. Jerusa pelos 
esclarecimentos prestados e disse que a mesma estava dispensada. Palavra com 
a Sra. Jerusa: Disse que se aconteceu alguma irregularidade no período em que 
ela ocupava o cargo de Secretária Municipal de Educação foi por falta de 
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experiência. Disse que o seu pai sempre a ensinou a zelar pelo nome. Disse que 
sabe muito bem das responsabilidades do cargo que ocupou. Disse que a Tatiana 
e o Emerson deveriam tê-la alertada melhor sobre a rotina de conferência de 
produtos adquiridos através da licitação, devido ao fato de ela não ter 
participado do processo licitatório. Lembrou que ela não assinou a Nota Fiscal 
da Luciana devido à falta de dez garfos, o que comprova sua seriedade e 
responsabilidade no exercício da função que havia assumido. Palavra com o 
Vereador Guilherme Nogueira: Desculpou-se com a Sra. Jerusa e solicitou ao 
Presidente autorização para fazer uma última pergunta, no que foi devidamente 
autorizado. Dirigindo-se a Sra. Jerusa, perguntou se durante o período em que 
esteve substituindo a Sra. Tatiana, esta tinha alguma influência sobre a 
Secretaria de Educação, mesmo estando de licença. Palavra com a Sra. Jerusa: 
Disse que sim. Disse que a Sra. Tatiana não a deixava  trabalhar tranquilamente. 
Disse que em certa ocasião houve um problema com uma geladeira na Escola 
Cantinho Feliz e que a Tatiana participou de uma reunião, inclusive sugerindo o 
que deveria ser feito. Disse também que nas festas de fim de ano das Escolas ela 
teve que criar normas de procedimento já que a Tatiana ligava para as Diretoras 
das Escolas para que ela ocupasse lugar de Secretária nas Mesas, fato que a 
deixava muito constrangida. Palavra com o Vereador José Adriano Tostes: 
Disse a Sra. Jerusa que os esclarecimentos por ela prestados foram os melhores 
que ele ouviu até a presente data. Disse que ela deve ficar tranqüila, pois em sua 
opinião, ela é a única pessoa que agiu corretamente no episódio dos colchões. 
ORDEM DO DIA: O Presidente Sebastião Esperança colocou em 2ª discussão 
o PL 09/2016 de autoria do Vereador José Adriano Tostes Xavier que “Dá 
denominação de logradouro e determina outras providências”. Palavra com o 
Vereador José Adriano Tostes: Disse que todos sabem quem foi Dr Evandro, 
advogado dos ricos e dos pobres. Lembrou que foi considerado um dos maiores 
advogados de Minas Gerais. Finalizou dizendo que o Dr. Evandro levou o nome 
de Rio Novo em vários lugares do Estado, uma das várias razões para 
homenageá-lo. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Após 
recolhidos os Pareceres das Comissões, o Presidente colocou o PL 09/2016 em 
2ª votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir o Presidente 
colocou em discussão e votação o PL 012/2016 que “Dá nova denominação ao 
artigo 7º, §1º e artigo 15 da Lei nº 1046 de 07 de dezembro de 2009, de autoria 
do Executivo Municipal. Palavra com o Vereador Eder Lima: Disse que esta 
alteração é uma redução no número de componentes do Conselho Municipal de 
Esportes que não conseguiu funcionar com o número anterior de componentes 
exigido por lei. Disse concordar com a alteração, mas lamentou a demora para 
se realizar esta alteração. Lembrou que esta demora fez com que o ICMS 
Esportivo ficasse zerado para os primeiros anos da próxima administração. 
Disse que durante a campanha eleitoral ele dizia e volta a dizer que o ICMS é a 
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salvação para o aumento da arrecadação dos municípios. Lamentou o fato de 
Rio Novo que já esteve entre os dez municípios do Estado de Minas que mais 
recebiam ICMS Esportivo hoje não recebe nada. Disse esperar que a próxima 
administração não cometa os mesmos erros desta e que Rio Novo volte a receber 
o ICMS Esportivo. Disse que as áreas do Esporte, Cultura e Meio Ambiente 
devem ser tratadas com muita responsabilidade. Palavra com o Presidente 
Sebastião Esperança: Disse concordar com as palavras do vereador Eder Lima. 
Disse que um município que dispõe de poucos recursos como o nosso, não pode 
abrir mão destes recursos oriundos do ICMS Esportivo. Após receber os 
Pareceres das Comissões, o Presidente colocou o PL 012/2016 em votação, 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade.  Continuando com a Ordem do Dia, 
o Presidente colocou em discussão o requerimento  72/2016, de autoria do 
Vereador Guilherme Nogueira. Palavra com  O Vereador Guilherme 
Nogueira: Disse que apresentou o requerimento porque ele não consegue 
entender  porque o Executivo Municipal limitou o uso da piscina da Praça de 
Esportes ao CRAS. Lembrou que a piscina sempre foi utilizada por todos os 
cidadãos que assim desejassem, principalmente aqueles de menor poder 
aquisitivo. Disse que acredita que a piscina administrada da forma que era em 
governos anteriores, com a cobrança de uma taxa de manutenção, não é 
deficitária e atenderia as necessidades de todos. Palavra com o Presidente 
Sebastião Esperança: Colocou em votação, o requerimento 72/2016 que foi 
aprovado por unanimidade. A seguir foi colocado em discussão e votação o 
requerimento 73/2016 de autoria do Vereador Vinícius Araújo, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. O Presidente fez um rápido comentário sobre os 
demais assuntos apresentados no Expediente com destaque para o ofício da 
ADJFR que informa que na próxima reunião os municípios de Rio Novo e 
Goianá serão convidados para participarem. Lembrou que se trata de uma 
reivindicação do Vereador Eder Lima. Fim da Ordem do Dia. PALAVRA 
LIVRE: Palavra com o Vereador Vinícius Araújo: Disse que gostaria de 
obter informações sobre os ônibus utilizados pelos estudantes que fazem as 
linhas Rio Novo/JF e Rio Novo/Furtado de Campos. Disse que gostaria de saber 
se os problemas com a suspensão destes transportes já foram resolvidos. 
Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Disse que foi procurado na 
manhã desta sexta-feira pela Prefeita Municipal, para tratar de assuntos 
relacionados com uma reunião que estava agendada para o período da tarde 
desta mesma sexta-feira, entre o Executivo, Legislativo, Comissão de Estudantes 
e o Sr. Thiago Paes. Disse que a presença de todas essas pessoas foi uma 
exigência dele, caso contrário não participaria da reunião. Conforme havia dito 
no início do relato, ele foi procurado pela Prefeita na parte da manhã, quando foi 
convidado por ela a irem a seu Gabinete. Disse que lá chegando foi feita uma 
rápida reunião entre ele, a Prefeita, a Secretária de Educação Sra. Tatiana e a 
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funcionária do setor de Contabilidade Katiane. Nesta reunião ele disse ter tido a 
certeza de que na reunião da tarde, a Prefeita tentaria, mais uma vez, culpar a 
Câmara Municipal pelo atraso no pagamento do transporte de estudantes. 
Notando essa pré disposição, disse que contestou imediatamente esta 
possibilidade dizendo à Prefeita que ele havia feito um levantamento preliminar 
onde concluiu que a soma do dinheiro arrecadado dos estudantes mais o dinheiro 
que a Câmara Municipal repassa seria suficiente para pagar todas as parcelas 
referentes ao transporte de alunos. Disse que alertou a Prefeita de que o desvio 
do dinheiro que os estudantes pagam é um crime grave, configurando 
improbidade administrativa. Disse a ela que esta verba não poderia ter sido 
utilizada para outros fins. Disse também que a Câmara Municipal ajudaria 
somente no pagamento das despesas futuras e que a dívida que existe com a 
empresa responsável pelo transporte de alunos é um  problema que ela vai ter 
que solucionar sozinha, sem o auxílio desta Casa. Disse que ficou combinado 
que a Câmara vai repassar ao Executivo o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil 
reais) que serão divididos em 03 (três) parcelas referentes aos meses de Outubro, 
Novembro e Dezembro, sendo que a parcela referente ao mês de Outubro já foi 
repassada nesta data. Disse ainda, que após as negociações ele exigiu que a 
Prefeita ligasse para o Sr. Thiago e para os Alunos para explicar tudo que 
acabara de ser acordado entre eles e se estavam de acordo. Disse que todas as 
ligações foram através do “Viva-Voz” e que todos concordaram. Diante deste 
entendimento a reunião que estava agendada para a parte da tarde foi cancelada. 
Lembrou também que, mais uma vez a Câmara Municipal, de quem a Exma. 
Prefeita fala tão mal, foi em socorro do Executivo em mais um momento de 
dificuldade financeira. Lembrou por exemplo, do problema com a coleta do lixo, 
onde a Câmara repassou R$30.000,00 (trinta mil reais) cerca de um mês atrás, 
caso contrário o Executivo não teria local para descarte do lixo urbano devido as 
dívidas com a Usina de Reciclagem. Sobre o ônibus que faz a linha Rio 
Novo/Furtado de Campos, disse que ficou sabendo que o serviço já foi 
normalizado. Disse que o transporte está sendo feito com veículo próprio do 
Executivo Municipal. Palavra com o Vereador Guilherme Nogueira: 
Parabenizou o Presidente por ter conseguido sucesso nas negociações. Disse que 
seria uma covardia a suspensão do transporte de estudantes para Juiz de Fora, 
pois eles sempre cumpriram com suas obrigações pagando as mensalidades. 
Apresentou um relatório de receitas e despesas referente ao transporte de alunos 
para Juiz de Fora, conforme segue: Período de Fevereiro a Setembro de 2016. 
Custo do transporte no período: R$185.000,00(cento e oitenta e cinco mil reais). 
Receitas no Período (Repasse da Câmara Municipal mais Pagamento 
Mensalidade dos Estudantes) : R$116.000,00 (Cento e dezesseis mil reais). 
Valor pago a  Empresa responsável pelo Transporte de Alunos no mesmo 
Período: R$85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais). O Vereador Guilherme disse 
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que ao contrário do que foi publicado no Informativo do Executivo, a Prefeitura 
Municipal não contribuiu com nenhum valor para pagamento do transporte de 
alunos, pelo contrário, aplicou parte do dinheiro recebido em outras finalidades. 
Finalizou dizendo que o mais importante nisto tudo é que o problema foi 
solucionado e a Câmara Municipal sai fortalecida mais uma vez. Disse que os 
alunos poderão se dedicar somente aos estudos já que o problema foi 
solucionado. Palavra com o Vereador José Adriano: Parabenizou o Presidente 
por ter conseguido por um fim no impasse dos ônibus dos Estudantes. Disse que 
ele está ajudando a cidade com este gesto. Disse também que ficou sabendo que 
o ônibus que faz a linha Rio Novo/Furtado de Campos só vai transportar alunos. 
Solicitou ao Presidente Sebastião Esperança que, caso seja verdadeira a notícia, 
ele interceda junto à Prefeita, para que todos os moradores de Furtado de 
Campos possam utilizar do transporte, como era feito anteriormente. Palavra 
com o Vereador Guilherme Nogueira: Disse que também ouviu esta notícia 
que o Vereador José Adriano acaba de comentar. Disse que não se pronunciou 
até o momento porque achou melhor aguardar até segunda-feira para comprovar 
a veracidade da notícia. Disse que não acredita que será tomada esta medida por 
parte do Executivo, mas caso aconteça realmente, ele estará atento para que uma 
covardia como esta não se prolongue. Palavra com o Éverton: Disse que o 
Conselho do FUNDEB se reuniu para debater sobre o transporte dos moradores 
de Furtado de Campos pelo ônibus Escolar. Explicou que parte do dinheiro que 
custeia a despesa de transporte do referido ônibus é garantida pelo FUNDEB, 
razão pela qual eles se reuniram para tentar chegar a um consenso. Disse que foi 
realizada uma votação sobre a proposta de se autorizar que o ônibus transporte 
também os moradores de Furtado de Campos e que ficou aprovado este 
transporte. Palavra com o Presidente Sebastião Esperança: Agradeceu ao Sr. 
Éverton pelas explicações apresentadas e parabenizou ao Conselho do FUNDEB 
pelo bom senso ao aprovar o transporte dos moradores de Furtado de Campos. 
Informou que em decorrência do Feriado do Dia do Servidor Público que será 
comemorado no dia 28 de outubro, próxima sexta-feira, a Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal foi antecipada para o dia 27 de outubro, quinta-feira às 19:30 
horas. Não havendo mais nenhuma manifestação, declarou encerrada a reunião 
da Câmara Municipal, ordenando que se lavrasse esta Ata.         
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