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Ata de Reunião Itinerante (11/01/2017) – 1ª. Sessão - da Câmara 

Municipal de Santa Bárbara do Leste – Ano de 2017 – Presidente: JOSÉ 

GERALDO DE OLIVEIRA – Secretário: JOSIAS MARÇAL JÚNIOR – 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 19:00 

horas, excepcionalmente na Igreja do Senhor Bom Jesus , situado no Córrego 

dos Ferreira nesta cidade, realizou-se a primeira sessão da reunião 

extraordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste. Verificou-se 

no livro próprio a presença dos seguintes Vereadores: 1- ALAIR MARCOS 

MARTINS, 2 – ALTAIR NUNES FERRREIRA, 3 – FRANCISCO 

GENUINO MARTINS NETO, 4 -  GERALDO MAGELA DA SILVA 

ARAÚJO,  5- HEBERT FERREIRA MAIA, 6 – JOSÉ GERALDO DE 

OLIVEIRA, 7 – SUELY MARIA MARTINS FREITAS e 8 – RONIVALDO 

FERREIRA DA SILVA.  Verificou-se a ausência do seguinte Vereador: 

JOSIAS MARÇAL JÚNIOR.  Assim, constatando a existência de quórum 

legal, o Presidente declarou aberta a reunião legislativa, dando início aos 

trabalhos. Atendendo ao convite do Presidente, o Senhor ALTAIR NUNES 

FERREIRA fez a leitura de uma referência bíblica. Os trabalhos obedeceram 

à ordem regimental, na forma seguinte: PEQUENO EXPEDIENTE:  I –– 

Leitura e discussão de Ata de reunião anterior:  a) Nada Consta; II – Leitura 

de Correspondências e Comunicações: a) Nada consta;  IV – Apresentação 

de proposições: a) Pedido de Providência nº01 e 02 /2017, de autoria do 

Vereador Ronivaldo Ferreira da Silva. b) Pedido de Providência nº03/2017, 

de autoria do Vereador José Geraldo de Oliveira. d) Indicação nº02/2017, 

de autoria da Mesa Diretora e d) Projeto de Lei 008/2016, de autoria da 

Prefeita Municipal.  V – Oradores inscritos: Iniciando a fase destinada ao 

pronunciamento dos oradores, o Presidente agradeceu aos presentes 

reafirmando seu compromisso com o povo de Santa Bárbara do Leste, 

agradecendo pela expressiva votação que teve no córrego dos Ferreiras, e o 

apoio de seus familiares e eleitores. Ressaltou que a sua gestão na 

presidência da Câmara será pautada pela transparência e publicidade, 

promovendo sempre o diálogo com o cidadão, e que esta reunião itinerante é 

a primeira de muitas na missão de aproximar a Câmara das comunidades 
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rurais. Dada a palavra ao ilustre Vereador Altair Nunes Ferreira, este 

manifestou sua gratidão pelo apoio recebido pelos seus eleitores do Córrego 

dos Ferreiras e disse que vai trabalhar em harmonia como o Poder Executivo 

Municipal para melhorar a qualidade de vida do povo de Santa Bárbara do 

Leste; Em seguida, a Senhora Maria Madalena Ferreira agradeceu à Prefeita 

Municipal por lhe confiar a importante função pública de direção da escola 

municipal; O ilustre Vereador Hebert Ferreira Maia falou sobre sua atuação 

parlamentar no pleito passado e salientou que estará novamente empenhado 

em legislara sobre matérias de interesse do município. Apresentou algumas 

propostas para a atual legislatura, especialmente nas ações para beneficiar as 

comunidades rurais do município, no que pediu providências ao Executivo; 

O ilustre Vereador Ronivaldo Ferreira da Silva, por sua vez, relembrou sua 

atuação como vereador na legislatura 2009/2012, fez uma breve exposição 

sobre os problemas enfrentado pelo Município e colocou-se à disposição de 

todos os cidadãos santa-barbarenses para o que for necessário; Ao fazer uso 

da palavra, a vice-Prefeita Elizabeth Costa Leles elogiou o trabalho do 

Secretário Municipal de Obras Ivanilson Duarte Martins de limpeza do aterro 

sanitário municipal; A Prefeita Wilma Pereira Mafra Ribeiro apresentou sua 

equipe de governo e falou sobre seus e disse estar empenhada em cumprir 

seu mandato com responsabilidade e eficiência para melhorar as condições 

de vida da população. GRANDE EXPEDIENTE: I – Discussão e votação 

dos projetos em pauta: Nada Consta; II – Discussão e votação das demais 

proposições: a) Votação de Pedido de providência nº 01/2017 de autoria do 

Vereador Ronivaldo Ferreira da Silva.  Aberta a discussão, nenhum dos 

Vereadores quis se manifestar; Posto em votação o mesmo foi aprovado por 

07 (sete) votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção; b) 

Votação de Pedido de providência nº 02/2017 de autoria do Vereador 

Ronivaldo Ferreira da Silva.  Aberta a discussão, nenhum dos Vereadores 

quis se manifestar; Posto em votação o mesmo foi aprovado por 07 (sete) 

votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção; c) Votação de 

Pedido de providência nº 03/2017 de autoria do Vereador José Geraldo de 

Oliveira.  Aberta a discussão, nenhum dos Vereadores quis se manifestar; 

Posto em votação o mesmo foi aprovado por 07 (sete) votos favoráveis, 

nenhum contrário e nenhuma abstenção; d) Votação de Indicação nº 
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02/2017 de autoria da Mesa Diretora.  Aberta a discussão, nenhum dos 

Vereadores quis se manifestar; Posto em votação o mesmo foi aprovado por 

07 (sete) votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção; Nada 

consta.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 

reunião, esclarecendo aos Senhores Vereadores que a próxima reunião será 

realizada extraordinariamente no dia 18 de janeiro, às 19:00 horas, em sessão 

legislativa ordinária. Santa Bárbara do Leste (MG), 11 de janeiro de 2.017. 

 

 

 

 

José Geraldo de Oliveira 

Presidente da Mesa 

 Josias Marçal Júnior 

Secretário 

 
 
 
 

 


