
 

 

RUA SÂO VICENTE DE PAULA, 240 – CENTRO – TELEFAX: (33) 3326-1096 – CEP: 35328-000 
e-mail: cmsbl@bol.com.br 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
 SANTA BÁRBARA DO LESTE 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

Ata de Reunião Itinerante (20/02/2019) – 1ª. Sessão - da Câmara 

Municipal de Santa Bárbara do Leste – Ano de 2019 – Presidente: 

RONIVALDO FERREIRA DA SILVA – Secretária: SUELY MARIA 

MARTINS FREITAS – Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 

dois mil e dezenove, às 19:15 horas, excepcionalmente na Escola 

Municipal Marlon dos Reis Lopes, situado no Bairro Nossa Senhora 

de Lourdes 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 FERREIRA, 3 

– FRANCISCO GENUINO MARTINS NETO, 4 - HEBERT 

FERREIRA MAIA, 5 – JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA, 6 – 

SUELY MARIA MARTINS FREITAS, 7 - JOSIAS MARÇAL 

JÚNIOR, 8 - GERALDO MAGELA DA SILVA ARAÚJO e 9 – 

RONIVALDO FERREIRA DA SILVA. Assim, constatando a 

existência de quórum legal, o Presidente declarou aberta a reunião 

legislativa, dando início aos trabalhos. Foram convidados a ter acento 

a Mesa Diretora a Prefeita do Município senhora Wilma Pereira Mafra 

Ribeiro; Vice-prefeita senhora Elizabeth Costa Lelés e o Sargento do 

Destacamento policial de Santa Bárbara do Leste senhor Douglas 

Agenciano de Freitas. Atendendo ao convite do Presidente, o Senhor 

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA 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) Nada Consta; V – Oradores 

inscritos: Iniciando a fase destinada ao pronunciamento dos oradores, 

o Presidente agradeceu a presença de todos e disse da sua satisfação 

em ver a grande participação popular na reunião itinerante destinada 

ao Bairro Nossa Senhora de Lourdes se comprometendo a trabalhar 

juntamente com seus colegas vereadores em benefício da população. 

Na sequencia o senhor presidente concedeu a palavra aos moradores 
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do referido bairro sendo eles: Fábio Soares Teixeira, Geraldo Adão 

Perles, Elaine Cristina Gonçalves, Patrícia Cristina da Silva e Nilza 

Laureano onde inicialmente puderam solicitar melhorias de 

saneamento básico em algumas ruas e outro assunto também muito 

debatido foi sobre o Loteamento Santa Luzia onde os moradores 

reivindicam melhorias para aquela localidade. Em seguida o Senhor 

Presidente informou que todas as perguntas seriam devidamente 

respondidas pela senhora Wilma Pereira Prefeita Municipal em 

momento oportuno durante a presente reunião. Na sequencia foi 

concedido à palavra ao vereador Geraldo Magela da Silva Araújo que 

como morador do Bairro Nossa Senhora de Lourdes e Vereador a 

mais de vinte anos se sente satisfeito em ver a participação popular 

nessa reunião destinada a ouvir as reinvindicação e sugestões dos 

moradores. Disse do seu compromisso com a população e sempre vem 

fazendo pedidos ao Poder Executivo que visam o interesse comum e 

que beneficie o maior número de pessoas possíveis. Falaram também 

os Vereadores Altair Nunes Ferreira, José Geraldo de Oliveira, Alair 

Marcos Martins e Hebert Ferreira Maia reafirmando o compromisso 

que assumiram com a população se comprometendo a trabalhar com 

seriedade e empenho visando o bem estar e melhores condições de 

vida para os moradores de Santa Bárbara do Leste. Na parte destinada 

aos pronunciamentos foi concedida a palavra ao Sargento do 

Destacamento Policial do Município de Santa Bárbara do Leste senhor 

Douglas Agenciano de Freitas que inicialmente disse da 

responsabilidade do cidadão de estar presente e sempre participando 

das reuniões e cobrando dos agentes políticos melhorias visando 

atender a todos e deixou o quartel a disposição para servir sempre que 

necessário recorrerem à segurança publica e a ordem social. Logo 

após fizeram uso da palavra os senhores Célio Maia Ferreira – 

Secretário de Meio Ambiente; Fernando dos Santos Maia – Secretário 

de Saúde; Ivanilson Duarte Martins – Secretário de Obras; Senhora 

Elizabethe Costa Lelis – Vice –prefeita do Município e o Senhor 

Admardo Raniere – ex-prefeito do Município de Santa Bárbara do 

Leste; Onde todos reafirmaram o compromisso com o Município de 
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Santa Bárbara do Leste buscando trabalhar com seriedade e 

comprometimento em benefício dos que aqui vivem, deixando clara a 

parceria com a Prefeita Municipal senhora Wilma Pereira Mafra 

Ribeiro para que assim possam diante dos desafios alcançarem sempre 

resultados positivos. Na sequencia falou a Secretária de Educação 

senhora Meire Débora Silveira de Oliveira respondendo questões 

relacionadas aos estudantes que utilizam o transporte publico 

municipal para irem à faculdade. Dizendo ser de extrema importância 

que todos procurem a secretaria e façam a sua carteirinha como forma 

de fiscalizar e controlar o uso do bem público. Logo após foi 

concedida a palavra a Prefeita Wilma Pereira Mafra Ribeiro que disse 

da sua preocupação com o Município em virtude dos recursos 

públicos não estarem sendo repassados da forma como deveriam e 

está procurando honrar com os seus compromissos em benefício da 

população. Disse querer continuar com a parceria que até hoje mantem 

com todos os nove vereadores sempre deliberando sobre assuntos 

relevantes as reinvindicações e anseios popular tentando trabalhar em 

todas as áreas do Município considerando um grande desafio diante da 

atual situação do Estado de Minas Gerais. Logo após respondeu 

questões levantadas no início da reunião dizendo que após o 

Ministério Público ter interditado o Loteamento conhecido como 

Santa Luzia o Município não poderia fazer qualquer tipo de 

benfeitoria naquela localidade até que a situação de fato seja 

totalmente resolvida. Em seguida falou sobre as etapas da construção 

da Escola Estadual Monsenhor Rocha uma conquista da população e 

mais um grande desafio dado à prefeitura na sua gestão e que pretende 

sempre agir com seriedade e honestidade acima de tudo porque é 

assim que acredita que tem que ser para aqueles que administram o 

bem público. Finalizando o senhor Presidente Ronivaldo Ferreira da 

Silva agradeceu a presença de todos e reafirmou seu compromisso a 

frente do Legislativo em parceria com o Executivo na busca de 

melhorias para o Município de Santa Bárbara do Leste. GRANDE 

EXPEDIENTE: I – Discussão e votação dos projetos em pauta: 

Nada Consta; II – Discussão e votação das demais proposições: a) 
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Nada Consta; Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 

encerrada a reunião, esclarecendo aos Senhores Vereadores que a 

próxima reunião será realizada ordinariamente no dia 06 de março, às 

19:00 horas, em sessão legislativa ordinária. Santa Bárbara do Leste 

(MG), 20 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Ronivaldo Ferreira da Silva 

Presidente da Mesa 

 Suely Maria Martins Freitas 

Secretária 

 
 
 
 

 
 

 


