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Ata de Reunião Ordinária (04/09/2019) – 1ª Sessão da Câmara Municipal 

de Santa Bárbara do Leste – Ano de 2019 – Presidente: RONIVALDO 
FERREIRA DA SILVA; Secretário Interino: ALAIR MARCOS MARTINS - 

Ao(s) quatro dias(s) do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 
19:15 horas no plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste, 
situado nesta cidade, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Santa Bárbara do Leste. Verificou-se no livro próprio a presença dos seguintes 
Vereadores: 1- HEBERT FERREIRA MAIA, 2 – JOSÉ GERALDO DE 

OLIVEIRA,  3 –  RONIVALDO FERREIRA DA SILVA, 4 - JOSIAS 
MARÇAL JUNIOR, 5 – ALAIR MARCOS MARTINS e 6 – ALTAIR 

NUNES FERREIRA.  Foi verificada a ausência dos Vereadores: GERALDO 
MAGELA DA SILVA ARAÚJO, FRANCISCO GENUÍNO MARTINS NETO 

e SUELY MARIA MARTINS FREITAS. Constatando a existência de quórum 
legal o Presidente declarou aberta a reunião legislativa dando início aos 

trabalhos. O Vereador 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 da 
reunião anterior: a) Reunião extraordinária – 1º sessão realizada em 21 de 

agosto de 2019 – Na falta de impugnação restou aprovada na forma regimental; 
b) Reunião extraordinária – 2º sessão realizada em 21 de agosto de 2019 – Na 
falta de impugnação restou aprovada na forma regimental; II – Leitura de 

Correspondências e Comunicações: a) Nada Consta;  III – Apresentação de 
proposições: a) Pedido de Providência nº031/2019 de autoria do Vereador José 

Geraldo de Oliveira; b) Pedido de Providência nº032/2019 de autoria do 
Vereador Alair Marcos Martins;  IV- Leitura de pareceres: a) Nada Consta; V 

– Oradores inscritos: Foi concedido a palavra ao Secretário Municipal de Saúde 
do Município de Santa Bárbara do Leste Fernando dos Santos Maia Soares que 

inicialmente agradeceu ao Presidente e demais Vereadores pelo convite de estar 
mais uma vez no Plenário da Câmara Municipal para esclarecer acerca da 

liberação de exames e cirurgias ofertadas pela secretaria e que o principal 
motivo pelo atraso de alguns procedimentos se devia ao fato do Governo 

Estadual  além de reduzir está também atrasando os repasses devidos 
contabilizando uma dívida com o Município de aproximadamente um milhão de 
reais e que a utilização de recursos próprios é insuficiente para atender a 

demanda do Município, ou seja um grande desafio para cumprir o compromisso 
com a população. Foram feitos alguns questionamentos por parte dos 

Vereadores que prontamente foram respondidos pelo secretário municipal de 
saúde. Finalizando o Presidente agradeceu a presença deixando a disposição o 
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Plenário desta Casa Legislativa. GRANDE EXPEDIENTE: I – Discussão e 
votação dos projetos em pauta: a) Nada Consta; II – Discussão e votação das 

demais proposituras: a) Votação de Pedido de Providência nº 031/2019 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 05 
(cinco) votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção; b) Votação 

de Pedido de Providência nº 032/2019 de autoria do Vereador Alair Marcos 
Martins.  Aberta a discussão, nenhum dos Vereadores quis se manifestar. Posto 

em votação o mesmo foi aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção; Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
declarou encerrada a presente reunião. Agradecendo a presença de todos os 

senhores e senhoras. Santa Bárbara do Leste - MG, 04 de setembro de 2019. 
 

 
 

 
 

 

     Ronivaldo Ferreira da Silva 
        Presidente da Câmara                                   

 Alair Marcos Martins 
           Secretário Interino 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


