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Divergências sobre 
a conclusão e pagamentos 
a firmas encarregadas de 
uma reforma no ginásio 
poliesportivo do distrito de 
Morro do Ferro, levaram à 
Câmara Municipal, para 
esclarecimentos, na sessão 
legislativa ordinária de 
segunda-feira (17), a ex-
secretária municipal da 
Cultura, Nêm Campos e 
o diretor de Convênios da 
Prefeitura de Oliveira, Luiz 
Abreu.

Nêm Campos 
solicitou direito de defesa, 
porque seu nome havia 
sido mencionado durante 
esclarecimentos prestados 
aos vereadores, na sessão 
legislativa de 09 de abril, 
pela secretária municipal 
da Fazenda, Adriana 
Isabel Rodrigues, que teria 
alegado que a ex-secretária 
da Cultura assinou, sem 
provisão de recursos, 
empenho para pagamento 
à firma Senperkon 
Construções Ltda., que 
executou parte da reforma 
do ginásio.

Nem explicou que 
ao deixar o cargo estavam 
depositados na conta 
do Fundo Municipal do 
Esporte cerca de R$ 45 
mil, dinheiro suficiente 
para pagar os R$ 32.800,00 
cobrados pela construtora. 
Segundo ela, o pagamento, 
a exemplo de outros, já 
havia sido autorizado 
em março de 2016, 
conforme ata da reunião 
do Conselho Municipal de 
Esportes. De acordo com 
a ex-secretária, a obra foi 
concluída em 20 de janeiro 
de 2017, deveria ser paga 
com recursos do Fundo 
Municipal do Esporte, mas 
ainda não foi quitada.

Luiz Abreu disse 
que existem duas etapas 
na reforma do ginásio: a 
primeira com recursos 
próprios da Prefeitura, 
executada pela Senperkon 
Construções Ltda. e a 
segunda correspondente a 
uma ampliação de meta, 
cujo pagamento deverá ser 
feito por meio de convênio 
com o governo do Estado 
no valor de R$ 79.175,10. 
Ele não mencionou o nome 

A Fundação 
Educacional de Oliveira 
(FEOL) recebe na próxima 
segunda-feira, 24 de abril, 
o Circuito Mineiro de 
Administração, realizado 
pelo Conselho Regional 
de Administração de 
Minas Gerais (CRA-MG). 
O evento terá início às 19 
horas, no Center Cine - 
Praça XV de Novembro 
- e 

também ocorre nas 
cidades de Divinópolis e 
Itaúna. 

Entre os temas a 
serem debatidos durante 
o Fórum, está o lucro em 

empresas. Questões como: 
“quais os fatores para as 
empresas crescerem e 
se manterem?” e “o que 
uma empresa deve fazer 
para ter lucro?” estarão 
na palestra do membro 
do Conselho Federal de 
Administração (CFA) por 
Minas Gerais, Rosendo 
Magela, que terá como 
tema “Como construir 
uma empresa lucrativa”. 

“O Circuito 
Mineiro de 
Administração já 
percorreu diversas 
cidades de Minas Gerais 
e na próxima segunda-

feira, Oliveira receberá 
este presente. A FEOL 
sente-se honrada de ser 
escolhida para sediar este 
evento. Nós, da Fundação, 
estamos sempre buscando 
parcerias para dar aos 
nossos acadêmicos 
mais conhecimentos na 
área onde irão atuar”, 
considerou Paulo 
Henrique Lage Avelar, 
vice-presidente da FEOL 
e coordenador do Curso 
de Administração da 
Fundação.

Mais informações 
pelo telefone (31) 3218-
4520.

O vereador 
Francisco Donizetti 
Naves (REDE), voltou 
a falar sobre promessa 
feita durante a campanha 
eleitoral da prefeita 
Cristine Lasmar (PMDB), 
de instalação, em Oliveira, 
de uma unidade da fábrica 
de lâmpadas de LED, 
Conex Eletromecânica, 
cuja matriz fica na cidade 
de São Bernardo do Campo 
(SP). Em pronunciamento 
na tribuna da Câmara 
Municipal, na sessão 
legislativa ordinária de 
segunda-feira (17), ele 
disse que vê possibilidades 
de implantação da 
indústria em Oliveira, 
uma vez que, apesar do 
cadastro da empresa 
não estar habilitado no 
Sistema Integrado de 
Informações Interestaduais 
com Mercadorias e 
Serviços (SINTEGRA), 
o galpão destinado ao 
seu funcionamento 
continua alugado. Naves 
não informou quem é o 
locatário do imóvel.

O parlamentar fez 
críticas à forma como teria 
sido anunciada a instalação 
da indústria. Segundo ele, 
antes das eleições, imagens 
de um dos proprietários 

Vereador VoLTa a quesTionar 
promessa de CampanHa

Fábrica que geraria 500 empregos não estaria legalmente habilitada

Arquivo GM 

Naves estranhou a promessa de 500 empregos. 

da empresa, em vídeos e 
fotos na residência do ex-
prefeito Ronaldo Resende e 
diante da sede da indústria 
e do galpão em Oliveira, 
circularam pelas redes 
sociais na internet. Ele 
disse que inicialmente foi 
prometida a criação de 
300 empregos, número 
posteriormente reduzido 
para 30, mas em seguida 
aumentado para 500. 
Relatou o vereador que 
enviou um emissário a 
São Bernardo Campo, 
onde foi constatado que a 
indústria emprega entre 
120 e 150 funcionários e 
por isso considera estranho 
que a filial de Oliveira vá 
empregar 500 pessoas. 
“Não podemos admitir que 

seja uma brincadeira de 
mal gosto, uma enganação,” 
disse o parlamentar. 
Francisco Naves alertou 
os vereadores que dão 
sustentação ao governo 
municipal para que se 
empenhem na abertura da 
indústria, pois, segundo 
ele, caso contrário terão 
dificuldades em prestar 
informações à população 
sobre o atraso ou desistência 
de  instalação da empresa.

Na sessão legislativa 
de 9 de abril, o vereador 
já havia comentado sobre 
a suposta abertura da 
indústria. De acordo com 
Naves, dados colhidos por 
ele indicavam o início das 
atividades da empresa em 
18 de agosto de 2016. 

Leo Rocha 

Nêm Campos alegou ter deixado R$ 45 mil para 
quitar parte da obra.

ConTroVÉrsias no 
pagamenTo de obra em 

morro do Ferro

da empresa responsável 
pela segunda etapa da obra.

Segundo Abreu, a 
reforma foi aprovada pelo 
setor de engenharia da 
Prefeitura, mas técnicos do 
SEGOV, órgão responsável 
pela fiscalização de 
verbas governamentais, 
estiveram em Morro do 
Ferro e constataram que 
serão necessárias algumas 
adequações na obra, 
entre elas um projeto 
contra incêndios. Por 
isso, a reforma não estaria 
totalmente concluída, 
impedindo o pagamento às 
empresas.

A Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 
informou que a nota de 
empenho da empresa 
Senperkon Construções 
Ltda., no valor de R$ 
32.800,00 foi emitida em 
29/12/2016. Segundo 
a assessoria, a rubrica 
que consta na certidão 
orçamentária e no contrato 
celebrado com a empresa 
licitante não é do Fundo 
Municipal de Esporte e sim 
do orçamento da Divisão 
de Esportes e Lazer da 
Secretaria Municipal 
de Cultura e todas as 
despesas a serem pagas 
pelo fundo têm que ser 
aprovadas, por imposição 
legal, pelo Conselho 
Municipal de Esportes. 
Diz a assessoria, que um 
levantamento nas atas do 
conselho não localizou ata 
em março, como afirmou 
a ex-secretária. Foram 
localizadas duas atas: uma 
no dia 26 de fevereiro, 
com a elaboração do 
plano de gastos para 2016, 
alocando R$ 45.000,00 
para projetos esportivos 

e para manutenção de 
equipamentos esportivos, 
assinada pela ex-secretária 
e por seis membros do 
conselho, sem ter havido 
quórum para deliberação. 
Na outra ata, com data de 
16/10/2016, assinada por 
14 membros, havendo 
quórum, foi aprovado pelos 
conselheiros melhorias na 
parte elétrica da quadra, 
com novos refletores e 
fiações, no valor de R$ 
12.171,55, a serem pagos 
por meio do Fundo 
Municipal de Esportes.

Diz ainda a nota 
da assessoria que a 
Procuradoria Municipal 
está verificando a questão 
legal, porque no contrato e 
na licitação celebrados pela 
Prefeitura não constam a 
rubrica e dotação do Fundo 
Municipal de Esportes para 
este pagamento. O restante, 
de aproximadamente R$ 
20.600,00 reais consta em 
na rubrica restos a pagar 
e a administração passada 
não deixou dinheiro para 
essa finalidade.

Na terça-feira (18) 
a prefeita Cristine Lasmar 
(PMDB), convidou 
todos os vereadores e 
juntamente com seu 
secretariado mostrou toda 
documentação relacionada 
ao assunto. Compareceram 
à reunião os vereadores 
Antônio Ananias de Sousa 
(PMDB), Éderson de Souza 
da Silveira (PSDB), Genival 
Roncally Silva (PSB), 
Geraldo Nicácio Junior 
(PSD), Geraldo Vieira 
(PMDB), José Renato de 
Oliveira (PMDB), Marlon 
Aurélio Machado (PMDB) 
e Ronaldo de Paula 
Gonçalves (PSDB). 
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