
ATA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA 18 DE ABRIL DE 2022. 

Presidência do vereador Darcio Silva Neto 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Ernane Moreira 
Dias(PSB), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSB),Gabriel Lourenço de Queiroz(MDB), Manoel Galdino 
Proença (PL), Maria Aparecida de Queiroz (PSB), Moacir Aparecido de Queiroz(MDB) e Ryan Cesar 
Silva (PL). Colocada à disposição a ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. ABERTO O 
PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Não há matérias para o pequeno expediente. Após 
passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. A VEREADORA MARIA APARECIDA DE QUEIROZ, cumprimentou 
a todos. Comentou que a compra das Vans é recurso próprio do município, não sendo verba 
especifica para a referida aquisição, e tais Vans foram compradas nesta quarta feira, sendo uma Vam 
de dezesseis lugares, que irá levar os alunos para cidade de Franca- SP, e que as outras vans será 
utilizadas para o transporte escolar na zona rural, tendo em vista, que essas aquisição serão usadas 
para educação, sendo uma conquista que será de grande valia ao município, pois, irá economizar com 
manutenções, visto que, ás frotas antigas estão estragado muito. Informou ainda que esteve perto de 
quando foi realizada a licitação para a compra das referidas Vans e que a empresa ganhadora tem até 
noventa dias para poder entregar ao município. Em seguida comentou que fez requerimento com 
participação do Presidente e o vereador Gabriel Lourenço de Queiroz, e em conversa com o chefe do 
setor responsável da limpeza Sr. Nivaldo Estevam, o mesmo informou que irá aproveitar que já estão 
fazendo a limpeza/roçada, para também realizar o serviço de tapa buracos, entre o meio fio e a rua, 
tendo em vista, que não é somente a água das chuvas que ficam, parada, mas, a água de quando os 
cidadãos lavam suas calçadas, ficando água empossada, visto ainda, que temos toda essa questão 
com problemas de dengue. Disse que se algum vereador souber de algum lugar que necessita do 
serviço acima citado, para estar entrando em contato com o responsável do setor, para a realização 
deste serviço. Tendo o vereador Ernane Moreira Dias, informado que próximo da Quadra do Bairro 
Nossa Senhora Aparecida, próximo da casa da Sr. Maria se encontra em uma situação crítica. Dito pela 
vereadora Maria Aparecida, que se algum cidadão souber também de algum lugar que necessita de 
tais serviços acima citado, para entrar em contato, pois, este serviço se iniciara na próxima semana. O 
VEREADOR GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, cumprimentou a todos. Após questionou ao prefeito 
de qual forma será realizado o leilão dos matérias que estão no galpão. Em seguida parabenizou ao 
prefeito pela aquisição das Vans para o município. Em seguida perguntou ao prefeito, se já tem 
informação se já foi formada a nova diretoria do Sindicato Rural. O VEREADOR MANOEL GALDINO 
PROENÇA, cumprimentou a todos. Fez requerimento ao chefe do setor de máquinas no município, 
requerendo seja feita visita na ponte próxima a propriedade do Sr. Nélio Nascimento, e que seja 
visto o que pode estar sendo realizado, se poderá colocar mais terra no local, tendo em vista, que 
esteve ao local e que tal ponte esta estreita, dificultado o tráfego na referida ponte, visto ainda, 
que se nada for feito daqui um tempo nenhum veículo conseguira passar por ela. Fez requerimento 
ao executivo, requerendo informações de quando será instaladas lâmpadas no trecho sentido a 
cidade de Passos-MG até a ponte, tendo em vista, que vários munícipes fazem caminhada no local 
acima citado, e que por falta de iluminação, tal cidadãos estão correndo riscos de acidentes. O 
VEREADOR ERNANE MOREIRA DIAS, cumprimentou a todos. Após questionou ao Prefeito se os 
campos de futebol estão liberados, tendo em vista, que já foi realizado limpeza, e se encontram em 
ótimas condições, e também tem sido procurando com bastante freqüência pelos munícipes 
querendo saber se já podem jogar futebol nós referidos campos. Em seguida parabenizou o Castra 
Móvel, tendo perguntado ao prefeito se já tem um levantamento de quantos animais foram 
castrados. Após comentou que foi a cidade de Passos-MG recentemente, e que não se lembra de qual 
vereador falou sobre os galhos grandes na estrada, e se não estiver enganado foi seu colega Moacir 
Queiroz, tendo relatado que ficou atrás de um caminhão uns cinco quilômetros, pois, o caminhão 
estava ocupado o meio da faixa, pois, os galhos estão grandes atrapalhando os mesmo andarem na 
faixa certa, tendo em vista, que com isso o risco é grande de ocorrer acidentes, pois, dois caminhões 
não conseguiram passar na estrada, principalmente da ponte até a  entrada que da acesso a 



propriedade do Sr. Altair Prado. Em seguida a vereadora Cida Queiroz, perguntou a servidora Renata 
Nascimento se a DER respondi os ofícios enviados. Tendo sido respondido que ás vezes sim ás vezes 
não, mas, que a empresa realiza o serviço solicitado. Tendo a vereadora Cida Queiroz, sugerido para 
seus colegas vereadores, para estarem indo pessoalmente até a DER para conversarem e entregar o 
ofício em mãos. Dito pelo vereador Ernane Moreira Dias, que está a disposição para estar indo na 
referida empresa, e que após a reunião seja combinado o dia e hora que irão na mesma. O 
VEREADOR APARECIDO AMARAL, cumprimentou a todos. Após comentou que foi procurado pelo 
motorista do Bairro Chapadão Sr. Wesley, tendo o informado que houve cortes em dois bancos da 
Van do mesmo, tendo em vista, que a referida Vam e de propriedade do mesmo. Fez requerimento a 
chefe do setor de transporte Sr. Marisa do Prado, requerendo que seja conversando com os alunos 
desta Van, para que isso não se repita. Visando evitar acidentes pois, possivelmente foi utilizado 
material cortante. Sugerido pelo vereador Ernane Moreira, que sejam marcados os bancos para 
cada aluno desta forma cada aluno cuidará do seu. Em seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA, 
cumprimentou a todos. Comentou sobre a idéia de sempre estarem elaborando ofícios para a 
empresa DER, solicitando que seja realizado a poda na estrada sentido a cidade de Passos-MG, e já 
que está tendo dificuldade em obter respostas, e até mesmo na realização das manutenções 
necessárias, tendo sugerido que quando algum vereador estiver trafegando na mesma e se deparar 
com um caminhão, que seja filmado a dificuldades dos mesmos para trafegar na referida estrada, 
para que quando for enviado ofício seja enviado junto um vídeo, mostrando as condições que se 
encontra, pois, assim talvez  conseguiremos convencemos. Após disse estar bastante contente com as 
conquistas que o município tem conquistado, tendo em vista, as aquisições das vans, visto que, são 
tudo recurso próprio, pois, com isso o município só tem a ganhar, pois, tudo que vier tanto para área 
de educação ou saúde é muito bem vindo, e que é sabido por todos que a educação estava 
necessitando com urgência de mais carros e com melhores condições, e assim trazer mais conforto e 
estrutura para os alunos, visto ainda, que eles merecem. Após comentou que na segunda reunião 
ordinária do mês de março foi elaborado requerimento de sua autoria, para que fosse realizado 
construção de mata burro próximo da propriedade do Sr. Marlei  no Bairro Areias, mas,  teve a 
informação que o mesmo já tinha sido construído pelo vizinho, porém, necessita ser realizado no 
referido mata burro acima citado manilhamento para comportar água da chuva, relatou que já esteve 
conversando com o setor responsável e que já solicitou, e assim que possível estarem fazendo visita 
no local para verem uma forma de estarem realizando este serviço para que consegue. Comentou que 
ficou feliz de saber que operação tapa buraco irá começar no município, tendo em vista, que existe 
várias ruas que estão precisando dessa manutenção. Em seguida desejou Feliz Páscoa a todos. O 
VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, cumprimentou a todos. Agradeceu ao prefeito pelo 
ovo de páscoa que ganhou. Após comentou que em relação a Vam do Sr. Wesley do Bairro Chapadão, 
acredita que o mesmo tem que pegar mais serio. Tendo informado que já  foi motorista escolar por 
cinco anos, e que sabe que crianças são complicadas, e que tem que colocar os mais arteiros para 
cuidar dos outros. Informou que não sabia do acontecido do referido corte dos dois banco, mas, 
acredita que o próprio Sr. Wesley deveria chegar para conversar com os alunos  e todos os pais, visto 
que, os pais tem obrigações de ajudar a descobrir se foi alguns de seus filhos, pois, se deixar passar, 
amanhã fará pior. Tendo o vereador Ryan César sugerido que como é feito na cidade, podendo fazer 
também no Bairro Chapadão um grupo no whatsapp com todos os pais dos alunos facilitando então a 
comunicação. Após o vereador Francisco Ronivaldo, comentou que em relação a DER, acredita que os 
vereadores devem ir pessoalmente solicitar, pois, se for para a prefeitura realizar o serviço que tem 
que ser realizado, os mesmo ficam bravos, porém, não realizam o serviço, ficando uma situação 
complicada. No uso da palavra o Presidente perguntou a servidora Renata Nascimento, se quando o 
ofício é enviado se demora muito tempo para ser respondido. Sugeriu então o Presidente que o 
primeiro passo é estar enviando o ofício solicitando, e que no prazo de uma semana se não for 
respondido, ai sim irão pessoalmente para solicitar, tendo todos os vereadores de acordo com a 
sugestão do Presidente. Após o vereador Francisco Ronivaldo parabenizou ao prefeito pela aquisições 
das Vans, disse ser uma questão muito válida, prova que o município está progredindo, tendo em 
vista, que trará mais segurança e economia. Em seguida perguntou ao prefeito se já começou o 
transporte escolar dentro do município, e se não começou, se há alguma previsão para  quando se 



iniciara. Em seguida disse que iria fazer um requerimento, mas, que  em conversa com o prefeito, 
tendo informado que isso já esta em seu orçamento, sobre as pinturas das ruas, e que por isso não irá 
fazer o  requerimento. Após O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ cumprimentou todos. 
Parabenizou ao prefeito pela conquista das vans para o município. Após disse ao prefeito que já que 
vai pintar as ruas, que seja também colocado os nomes nas ruas. Em seguida disse ao prefeito que o 
município necessita de uma nova ambulância, e que podia estar solicitando paras os deputados, 
tendo em vista, que ambulância do município já esta bem antiga. Após O PRESIDENTE, Informou que 
esteve em reunião com o deputado Antonio Carlos, que foi bastante aproveitosa, os quais ficaram no 
aguarde de algumas promessas. Após disse que em conversa com o chefe do setor de máquinas do 
município, o mesmo solicitou que informasse a todos que já deu inicio a manutenção na estrada 
sentido a cidade de Jacuí. Em seguida fez uso da palavra o PREFEITO, cumprimentados a todos. Disse 
que conforme a vereadora Cida Queiroz já comentou sobre as referidas vans, e também já era do 
conhecimento dos vereadores que iria realizar a licitação para aquisição das mesmas, e que foi 
realizada para compra de quatro vans, e que três irão para zona rural e uma irá levar os alunos a 
cidade de Franca- SP, tendo explicado por qual motivo uma Vam irá para Franca, disse que foi 
realizado licitação, mas, o valor é alto, e colocado esse valor para os alunos acaba ficando caro devido 
a condições financeira de todos, pois hoje em dia não é favorável, por isso resolveram comprar. Em 
seguida comentou que já está fazendo levantamento sobre a operação tapa buraco e que será bem 
rápido, para fazer tanto a guia da sarjetas e também nos lugares que empossa água. Disse ainda, que 
como já foi falado pelos vereadores, se os cidadão souberem de algum lugar que empossa água, para 
estarem avisando, tendo em vista, que já sabem de vários lugares que necessita, mas, pode acontecer 
que as vezes tem algum lugar que não tenha conhecimento. Relatou que sobre o leilão estão 
acabando de acertar alguns detalhes, tendo em vista, que tem que ser visto os matérias e os 
produtos, para estarem realizando, e que depois da compra dessas vans, o mesmo não pretende ficar 
com várias combe parada, visto que, tudo que não está sendo usado irá ser colocado no leilão. Após 
respondeu sobre a nova diretoria do sindicato, disse que já está formada e  acredita que a nova 
diretoria irá realizar uma reunião de imediato, para estar fazendo fechamento  da diretoria anterior 
para poder passar para atual. Relatou que com a questão da ponte próxima da propriedade do Sr. 
Nélio Nascimento, que já comentou sobre este assunto e que alguns não gostou do que o mesmo 
falou, tendo convidado os vereadores para estarem visitando o local , para que possam  dar uma 
idéia, visto que, é muito complicado, sendo um buraco com grande profundidade, vindo bastante 
água por cima, e que já foi arrumado umas três vezes, e que se fosse fácil podia ate ser construído 
uma ponte, porém, não resolveria o problema. Após disse que sobre as lâmpadas, que tem um 
projeto desde setembro e outubro do ano de 2021, porém, prefeitura é mais complicado, mas,  que já 
foi trocado as lâmpadas dos postes, que agora irão trazer de uma vez para  trocar as do cemitério e 
das praças da cidade, e que também será realizada a pista de caminhada que será toda iluminada com 
lâmpadas de led, mas, o processo na prefeitura é demorado, tendo em vista, que é tudo com dinheiro 
próprio. Em seguida disse que para alegria do vereador Ernane Moreira, que nesta data foi realizada 
licitação para os tratorzinho de roçar os campos, tendo em vista, que foi um pedido deste vereador de 
muito tempo atrás e que na época não tinham condições de comprar, mas, como agora tem esse 
recurso, e que deve ser entregado de imediato. Em seguida informou que sobre os campos já estão 
liberados para jogar futebol. Após disse que o engenheiro responsável no DER é o Sr. Gaspar, e que se 
eles liberarem, embora as roçadeiras do município não pode cortar galho mais grosso, tendo em vista, 
que elas quebram todinha. E que tem que se unir e cobra mesmo, para que o serviço seja realizado. 
Após disse não saber a quantidade que foi atendido no Castra Móvel, mas, que no primeiro dia foi 
realizado trinta e pouco atendimentos, e que ainda ficará bastante dias no município atendendo 
quanto na parte urbana quanto na rural. Disse que sobre a questão levantada pelo vereador 
Aparecido Donizete, tendo que trazer ao conhecimento da chefe do setor mesmo, e também dos pais, 
visto que, os alunos podem está trazendo estilete para apontar lápis, e acaba usando de maneira 
imprópria. Após disse que o vereador Francisco Ronivaldo, comentou sobre os ovos de páscoa, e que 
foi entregue os ovos de páscoa, para os alunos, funcionários, participantes do Cras, inclusive para 
melhor idade,  e acredita que se você faz de bom coração, ficando todos gratos com isso. Informou 
ainda que como já disse que os custos das vans são altos, que gasta em torno de dezoito mil reais por 



mês, e que já esteve fazendo as contas e acredita que irão gastar cinco mil reais por mês agora, e com 
isso o dinheiro que sobra será gasto em outra área que necessita. Em seguida informou que será 
colocado os nomes nas ruas também, pois, o que demorou foi conseguir um empresa para iniciar os 
trabalhos, porém, já deu inicio e  acredita que em pouco tempo tudo ficará organizado. Em seguida 
disse conforme o Presidente já comentou, que se iniciou a manutenção na estrada sentido Jacuí, e 
que com a parceria que o município tem com a cidade de Jacuí contribui bastante. No uso da palavra 
o vereador Gabriel Lourenço de Queiroz, questionou ao prefeito se irá retirar os coqueiros da entrada 
da cidade, para fazer a pista de caminhada em cima do local, respondido pelo prefeito que sim, pois, 
essa é a Idea e que também estão pensando em afastar a rodovia, tendo em vista, que são para dois 
carros, e pintando um espaço para a pista própria para bicicleta, visto que, a bicicleta não irá andar 
em cima do canteiro, pois, poderá causar acidentes, e que após isso a rodovia próxima da ponte 
poderá passar apenas um carro. E sobre as guaritas, serão feita duas, e que o Sicoob Saromcredi doou 
para o município, e que já tem o projeto delas pronto, e que o gerente informou que já está em fase 
final e que um dia já coloca as duas. Após disse que sobre ambulância tem um compromisso com um 
deputado, mas, se por ventura não vier, visto que tem um dinheiro sobrando, ai o município compra 
por conta própria. Em seguida informou que essa semana terceirizou o serviço de transporte da zona 
rural, tendo vista, que agora será em tempo integral, e em seguida será visto a questão do transporte 
dentro da cidade. Após o prefeito foi questionado pelo vereador Moacir Queiroz, qual foi a empresa 
que  ganhou a licitação das referidas vans, respondido pelo prefeito que uma é da Mercedes, e as 
outras três da Peugeot. Em seguida o vereador Ryan Cesar parabenizou administração por ter 
presenteada a melhor idade em um passeio para Instância Araras. ORDEM DO DIA com a seguinte 
pauta: Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião, Aprovados por unanimidade. Nada 
mais a tratar o Presidente convoca para a primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa 
ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no dia 02 de maio de 2022 às 19:00 horas na sede 
da Câmara Municipal. Após declara encerrada a reunião tendo sido lavrada a presente ata que após 
aprovada será assinada pelos presentes___________________________________________________ 
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