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CÂMARA MUNICIPAL DE 
 SANTA BÁRBARA DO LESTE 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Ata de Reunião Itinerante (15/05/2019) – 1ª. Sessão - da Câmara 

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

RONIVALDO FERREIRA DA SILVA – Secretário Interino: ALAIR 

MARCOS MARTINS – Aos quinze dias do mês de maio do ano de 

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

das Mulheres, situado no Córrego dos Ferreiras nesta cidade, realizou-

se a reunião itinerante 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 – HEBERT FERREIRA MAIA, 4 – JOSÉ GERALDO 

DE OLIVEIRA e 5 – RONIVALDO FERREIRA DA SILVA. Foi 

verificada a ausência dos seguintes Vereadores: SUELY MARIA 

MARTINS FREITAS, GERALDO MAGELA DA SILVA ARAÚJO, 

JOSIAS MARÇAL JUNIOR e FRANCISCO GENUINO MARTINS 

NETO. 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; Sargento do 

Destacamento policial de Santa Bárbara do Leste senhor Douglas 

Agenciano de Freitas e a senhora Maria Antônia de Castro.  Foi 

registrado a presenças dos senhores: Fernando dos Santos Maia Soares 

Secretário Municipal de Saúde; Ivanilson Duarte Martins, Secretário 

Municipal de Obras; Valéria Aparecida Viana, Secretária Municipal 

de Assistência Social; Meire Débora Silveira de Oliveira, Secretária 

Municipal de Educação. Atendendo ao convite do Presidente, o 

Senhor ALAIR MARCOS MARTINS 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) Ofício nº065/2019 de autoria 

do Poder Executivo; IV – Apresentação de proposições: a) Pedido de 

Providência nº01/2019 de autoria do Vereador José Geraldo de Oliveira; b) 

Pedido de Providência nº05/2019 de autoria do Vereador Ronivaldo Ferreira 

da Silva; c) Pedido de Providência nº06/2019 de autoria do Vereador Altair 
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Nunes Ferreira; d) Pedido de Providência nº07/2019 de autoria do Vereador 

Altair Nunes Ferreira; e) Pedido de Providência nº19/2019 de autoria do 

Vereador Geraldo Magela da Silva Araújo; f) Pedido de Providência nº22/2019 

de autoria do Vereador Hebert Ferreira Maia; g) Pedido de Providência 

nº21/2019 de autoria do Vereador Hebert Ferreira Maia; h) Projeto de Lei 

nº04/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir área de terreno 

urbano. V – Oradores inscritos: Iniciando a fase destinada ao 

pronunciamento dos oradores, o Presidente agradeceu a presença de 

todos e disse do seu desejo de que o Legislativo esteja cada vez mais 

próximo da população. Concedida à palavra, o Sr, Odorico “Fisinho” 

pediu providências à Prefeita Municipal para tornar as calçadas das 

ruas do município adequadas à locomoção de idosos e portadores de 

necessidades especiais. Convidada pelo Presidente, a Sra. Maria 

Antônia, moradora local, solicitou providências do Poder Público no 

sentido de coibir a construção de imóveis e invasões de terrenos nas 

margens das estradas vicinais obstruindo tráfego. O Comandante do 

Destacamento da Polícia Militar, Sargento Douglas, disse que a 

corporação está à disposição do povo 24 horas por dia, todos os dias 

da semana, e que desde que assumiu o comando da instituição no 

município ele e sua equipe trabalham sem descanso no combate à 

criminalidade. Na oportunidade, fez um apelo ao público no sentido 

de observar a legislação de trânsito, uma vez que a fiscalização 

policial tem sido intensificada, sem poupar até mesmo autoridades, 

apesar do descontentamento de alguns setores do comércio local. 

Inclusive, solicitou ao Presidente que marque uma reunião com os 

comerciantes do município para esclarecimentos de interesse da 

categoria. Dada a palavra à Prefeita Municipal, Wilma Pereira Mafra 

Ribeiro, ela fez questão de esclarecer os rumores de que o Executivo 

Municipal estaria negligenciando a conservação do patrimônio 

público Indignada, a Prefeita esclareceu que ao contrário do que foi 

publicado nas redes socais por um cidadão da oposição, as máquinas 

citadas não foram abandonadas. Conforme ofício encaminhado à 

Câmara Municipal, explicou que o caminhão Mercedes Benz está na 

oficina com previsão de entrega para o dia 17/05/2019. A 

Motoniveladora patrol encontra-se também na oficina, sem data para 
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liberação por falta de peça de reposição no mercado nacional e, por 

isso, e será leiloada. Com relação à retroescavadeira, o orçamento 

inicial da manutenção e reparo é em torno de 36.000 reais, o que está 

sendo negociado com a oficina e o serviço será feito em breve. 

Acrescentou que no seu governo o município fez grande economia de 

recursos, uma vez não houve gastos com horas de patrol e 

retroescavadeira terceirizadas, como em gestões anteriores Apesar da 

crise financeira dos municípios mineiros, na sua administração os 

serviços essenciais como transporte escolar e da saúde não deixou de 

funcionar um só dia. Salientou a quantidade absurda de viagens a Belo 

Horizonte e o plantão 24 horas dos motoristas da saúde. 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 nº01/2019 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 04 

(quatro) votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção; 

b) Votação de Pedido de providência nº05/2019 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 04 (quatro) votos favoráveis, nenhum contrário e 

nenhuma abstenção; c) Votação de Pedido de providência nº06/2019 

de autoria do Vereador Altair Nunes Ferreira - Aberta a discussão, 

nenhum dos Vereadores quis se manifestar; Posto em votação o mesmo 

foi aprovado por 04 (quatro) votos favoráveis, nenhum contrário e 

nenhuma abstenção; d) Votação de Pedido de providência nº07/2019 

de autoria do Vereador Altair Nunes Ferreira - Aberta a discussão, 

nenhum dos Vereadores quis se manifestar; Posto em votação o mesmo 

foi aprovado por 04 (quatro) votos favoráveis, nenhum contrário e 

nenhuma abstenção; e) Votação de Pedido de providência nº19/2019 

de autoria do Vereador Geraldo Magela da Silva Araújo - Aberta a 

discussão, nenhum dos Vereadores quis se manifestar; Posto em 

votação o mesmo foi aprovado por 04 (quatro) votos favoráveis, 

nenhum contrário e nenhuma abstenção; f) Votação de Pedido de 
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providência nº21/2019 de autoria do Vereador Hébert Ferreira Maia - 

Aberta a discussão, nenhum dos Vereadores quis se manifestar; Posto 

em votação o mesmo foi aprovado por 04 (quatro) votos favoráveis, 

nenhum contrário e nenhuma abstenção; g) Votação de Pedido de 

providência nº22/2019 de autoria do Vereador Hébert Ferreira Maia - 

Aberta a discussão, nenhum dos Vereadores quis se manifestar; Posto 

em votação o mesmo foi aprovado por 04 (quatro) votos favoráveis, 

nenhum contrário e nenhuma abstenção; Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião agradecendo a 

presença dos senhores e senhoras. Santa Bárbara do Leste (MG), 15 

de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

Ronivaldo Ferreira da Silva 

Presidente da Mesa 

 Alair Marcos Martins 

Secretário Interino 

 
 
 
 

 
 

 

 


