
ATA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 21 DE FEVEREIRO 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: 1- 
Leituras dos seguintes Projetos de Leis: Nº 07 “Altera a Lei Municipal 1.226, de 16/11/21 que dispõe sobre o 
Plano Plurianual de 2022 a 2025, altera a Lei Municipal Nº 1.225, de 22/10/21 que dispõe sobre as diretrizes 
para elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e autoriza a abertura de credito especial, por Superávit de 
arrecadação, no orçamento do exercício financeiro de 2022" e dá outras Providências; Nº 08 "Dispõe sobre a 
exclusão do inciso I, do Art3° da Lei 986 de 12/12/2011; N° 09/22 "Dispõe sobre fixação de vencimentos dos 
Professores Municipais. Após o Presidente informou que estão sobre as mesas cópia de convite para o X 
Congresso Mineiro de Vereadores, dia 08/03/22 (terça-feira) no EXPOMINAS em BH. Informou também que 
foram recebidas novas numerações de Decretos e Portarias da Prefeitura Municipal que estão expostas no 
mural da Câmara. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ, cumprimentou 
todos. Fez requerimento ao Chefe do Setor de Máquinas  requerendo  seja feito cascalhamento na saída da 
estrada sentido Bairro Perobas, tendo justificado, que no final do asfalto foram abertas duas regueiras, das 
quais os carros estão batendo nas mesmas. Também fez requerimento ao Chefe do Setor de Máquinas  
requerendo a manutenção na estrada sentido Bairro Alves, que liga a propriedade da Sra. Mônica Emídio e 
do Sr. Messias, conhecido como Messias da Tude, tendo em vista, o excesso de buracos, pois, se 
continuarem as chuvas, não irão conseguir trafegar na mesma, visto ainda, que é um serviço simples e com 
a carregadeira mesmo conseguem realizar. Em seguida questionou ao Prefeito como estão as condições do 
Parquinho da Escola Infantil, se está parado, se precisa de manutenção.  O VEREADOR MANOEL GALDINO 
cumprimentou todos os presentes e ouvintes da reunião. Fez requerimento ao engenheiro do município 
requerendo seja realizada manutenção em bueiro localizado na Rua Bonifácio Álvares da Costa, entre as 
residências dos senhores Vicente Vilaça e Leandro Lima, visto que, tal bueiro não está suportando a 
quantidade de água que tem chegado ao mesmo devido a grande quantidade de chuvas que tem caído nos 
últimos dias, tendo em vista, que água mencionada tem escoado para dentro das residências citadas acima 
trazendo transtornos aos moradores. Também fez requerimento ao engenheiro do município requerendo 
seja realizada visita na Quadra de Esportes Municipal, do Bairro Bom Jesus, tendo em vista, desabamento 
de barranco próximo da mesma. Requerendo seja feito trabalho necessário para conter este problema se 
possível construção de murro de arrimo. Requerendo ainda, seja verificada as condições da iluminação da 
quadra acima mencionada, e seja realizada a substituição das lâmpadas queimadas, e colocação de 
lâmpadas onde for necessário, tendo em vista, o início das aulas, havendo grande movimentação de 
crianças no referido local, objetivando ainda, evitar futuros acidentes e também pelo fato de alguns 
cidadãos procurarem o local para a prática de futebol sendo impossível devido a falta de iluminação. Após 
comentou ter sido procurado por algumas pessoas que ainda estão com plantação de silo a ser feita, e que 
procuraram os responsáveis por este serviço, mas, não foi possível realizá-lo. Enfatizado pelo vereador que 
tal plantação já está passando do período ideal de ser feito. Fez requerimento ao executivo requerendo seja 
verificado  o que pode ser feito no sentido de ajudar estes produtores para que sejam feitas as silagens 
deles, visto que, se tais produtores tiverem que alugar trator para realização da silagem o custo será alto 
aos mesmos. O VEREADOR ERNANE DIAS, cumprimentou todos e enfatizou que não adianta o executivo 
trabalhar para manter o município limpo, se as pessoas não colaborarem, pois,  infelizmente na entrada da 
cidade houve cidadão que teve coragem de descartar sofá, tendo em vista, ficar feio para o município. Tendo 
dito para a população que se for descartar lixos, que seja  descartados nas portas de suas residências. Após 
solicitou ao executivo a limpeza de trecho atrás do Estádio Tio Veio , visto que, a grama retirada  do campo, 
foi  jogada no local e com isso esta dificultando a passagem de pedestres. Após fez requerimento ao chefe 
do setor de máquinas com participação do Presidente, vereador Darcio Neto, requerendo seja realizada 
manutenção das margens da estrada Fortaleza sentido Mineradora Extrativa, mais especificamente, 
iniciando-se próximo ao Pesqueiro do Mamão até o trevo mais a frente existente, tendo em vista, a grande 
quantidade de “cana da índia” que foi plantada em ambos os lados desta estrada, a qual está praticamente 
cobrindo o trecho, trazendo dificuldades para os cidadãos que praticam caminhada, assim como, riscos de 
acidentes com automóveis. Em seguida comentou ao Prefeito sobre requerimento que fez ao chefe do setor 
de maquinas, requerendo a possibilidade de colocar um caminhão de cascalho perto da Mercearia do 



Pedrinho, pois, só tem aquela rua de acesso as casas populares, tendo em vista, a dificuldade de se locomover  
na mesma. Solicitou limpeza de alambrado atrás do muro da residência da Sra. Cleina Morel, tendo em vista, 
que o mato está tomando conta. O VEREADOR APARECIDO AMARAL cumprimentou a todos os ouvintes. 
Após fez requerimento ao executivo  com cópia para o chefe do setor de máquinas, requerendo que  quando 
for realizar a manutenção na estrada principal do Bairro Chapadão, seja  feito serviço de alargamento da 
mesma, requerendo ainda, seja verificada a legislação pertinente, e dentro das possibilidades, seja 
elaborado e encaminhado a esta Casa de Leis, projeto de lei de alargamento de todas as estradas rurais do 
município, tendo em vista, a dificuldade de tráfego de veículos de grande porte em ambos os sentidos das 
estradas. Em seguida enfatizou que fazendo o serviço bem feito as coisas funcionam, pois, a estrada sentido 
a propriedade do Sr. Fidelis no Bairro Chapadão, com o qual tem  problemas pessoais, foi realizada 
manutenção, que ficou ótimo o serviço, e atualmente conseguem trafegar dois caminhões tranquilamente, 
visto que com período chuvoso não teve dano nenhum na estrada. E que todos os cidadãos/ proprietários de 
terras que delimitam com a estrada, tem que liberar a realização do serviço para que fique bem feito nas 
mesmas. Após comentou que conforme o colega Francisco Ronivaldo, existe problema de muito tempo em 
propriedade que se divide com propriedade de seu pai, pois, as terras eram de um determinado  proprietário 
e seu pai, senhor Aparecido Dos Reis Amaral, não permitia  que a água vinda desta outra propriedade 
desaguasse em suas terras,  e que o correto seria fazer como este vereador fez em suas terras que foi a 
construção de caixa seca. Que inclusive após a colheita de milho de sua propriedade irá solicitar a construção 
de mais duas caixas secas, as quais sendo bem feitas não precisará de manutenções temporárias. Em relação 
as aberturas das estradas disse que os cidadãos tem que aceitar,  e fazendo o projeto de lei, por exemplo, 
retirando um metro de cada lado será bom para o bairro. Pediu a palavra a vereadora Maria Aparecida 
dizendo que devem pesquisar um meio legal de estar arrumando as estradas. Após o Presidente comentou  
que é como o colega Amaral disse, que tudo tem que ser bem feito, pois, não adianta fazer hoje para retocar 
amanhã, pois, se gastar algumas horas a mais compensa se for para ficar um ótimo serviço. Em seguida o 
vereador Moacir disse que os cidadãos tem que deixar arrumar, abrir e fazer esgoto, pois, se a estrada é 
estreita não tem como a máquina patrol trabalhar, e é claro que não são todos proprietários de terras que 
não deixam abrir o esgoto, mas,  se querem estrada boa tem que permitir e ceder um espaço. O VEREADOR 
RYAN CESAR SILVA, cumprimentou a todos. Fez requerimento ao Sr. Nivaldo Estevam requerendo 
limpeza/roçada entre as quadras e pista de skate localizados no Clube Municipal. tendo em vista, que com 
o início das aulas os alunos da Escola Estadual praticam aula de educação física na referida quadra, e ainda, 
no intuito de evitar futuros riscos para as crianças e adolescentes que freqüentam tal local. Em seguida 
parabenizou a equipe pelo início de limpeza dos meio fio e da Praça do Bairro Bom Jesus, visto que, está 
ficando um ótimo trabalho. Após fez requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo manutenção 
e cascalhamento na estrada sentido local conhecido como “Praia do Val”, especificamente na subida da 
mesma, e próximo do sítio do senhor conhecido como “Zé Maria”, requerendo ainda, assim que possível 
seja feita manutenção em toda a estrada que se inicia próximo ao posto de gasolina até o local acima citado, 
tendo em vista, o grande fluxo de veículos de grande porte que trafegam por esta estrada devido ao 
transporte de areia que é feito, uma vez que existe próximo a mencionada praia porto de areia. Em seguida 
questionou ao prefeito se há possibilidade de o município estar conseguindo massa asfáltica para ser colocada 
no loteamento do Sr. conhecido como Toninho casado com Sra. Inês, tendo em vista, que este vereador tem 
sido procurado por vários cidadãos trazendo esta solicitação. Em seguida disse que se esqueceu de mencionar 
nas reuniões passadas, sobre a questão dos mata burros, que geralmente são construídos de madeira, tendo 
solicitado verbalmente seja realizada cotação para que esses mata burros sejam construídos de ferro, mas, 
que para não ter alto custo ao município, poderiam construir, por exemplo, três mata burros por ano em cada 
bairro rural, visto que, em questão de pouco tempo iriam liquidar esse problema e o serviço será permanente 
e de boa qualidade. Tendo o Presidente dito que pode até tentar conseguir uma verba de algum deputado 
para a construção de tais bata burros. Ao final o vereador Ryan Silva, disse que aguardaria a votação dos 
projetos. O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO cumprimentou  todos. Após disse que fez requerimento e 
que não irá reiterar, pois, espera que o prefeito converse com o responsável da área, Sr. Nivaldo para 
realização de limpeza em volta da Escola do Bairro Chapadão, pois, a situação esta crítica, visto, que está 
tendo atendimento médico e vacinação no local. Tendo informado que por estes dias não pode estar 
realizando esta limpeza/roçada em volta da escola, mas, que se o executivo disponibilizar os materiais 
necessários, daqui seis dias, poderá ele mesmo estar realizando a limpeza, mas, se os responsável estiverem 
disponibilidade de fazer esta limpeza, seria bom porque já esta passando da hora. Em seguida fez ofício 
agradecendo e parabenizando o chefe do setor de máquinas Sr. Ronaldo Leão e toda sua equipe pela 
manutenção e construção dos mata burros no Bairro Córregos, tendo sido atendido um de seus pedidos. 
Agradeceu também ao executivo que estava presente nesta reunião pela construção de mata burros.Após 
comentou sobre a estrada do Bairro Chapadão, a qual seu colega Amaral também comentou, disse que é do 



conhecimento de todos que ele foi criado neste bairro, e que não tem intenção, que não vale a pena arrumar 
desavenças com ninguém, ainda mais, por conta de estrada, porém, que em seu segundo mandato de 
vereador na época que Sra. Neli Leão foi prefeita do município, foram colocados seiscentos caminhões de 
cascalho em treze quilômetros de estrada, e que foi feito manilhamento, que sabia que encontraria 
dificuldades, e para não  discutir com ninguém, procurou o promotor, o qual liberou para estar alargando a 
referida estrada, e que a largura que liberou acredita ser pouca, mas, que está chegando a um ponto que não 
está tendo condições, visto que, cada vez que máquina passa na estrada, a mesma diminui de tamanho e são 
poucos que fazem a limpeza de suas cercas, e que ao invés dos donos das terras arrumar as cercas para dar 
mais espaço para estrada, fazem ao contrário. Disse ainda, que se tiver algum ouvinte do Bairro Chapadão, o 
mesmo se compromete em verificar esta situação, tendo solicitado ajuda do assessor jurídico da Câmara para 
resolver essa questão, pois, se for possível abertura da estrada, o vereador não irá se importar de arrumar 
confusão, tendo em vista, que alguns liberam até dois metros, e outros não deixam  mexer na cerca, mas, que 
quando sai na rodovia MG-050, e também para o acesso da rodovia 491 sentido Jacuí, já é um índice grande 
para fazer abertura, pois, quando fala que sai de pontos turísticos como os Clubes Três Fontes e Água Azul, 
há justificativa. Disse que todo domingo vai ao Clube Três Fontes e que andou quatro quilômetros atrás de 
caminhão, pois, não tinha jeito de ultrapassar, tendo enfatizado que é uma situação complicada pois, muitos 
cidadãos não irão aceitar. O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ cumprimentou todos os ouvintes. 
Agradeceu ao chefe do setor de máquinas pelo serviço realizado, disse ter comentando em reunião anterior 
que o serviço realizado perto do Sr. Geraldo Luiz ficou mais ou menos, enfatizado que ficou foi ótimo, que 
quando passou pelo local o serviço não tinha sido concluído, e que foi colocado mais três caminhões de 
cascalho. Comentou ainda, que não irá fazer requerimento, pois, já esteve com o chefe do setor de máquinas 
e comentou sobre estrada sentido Jacuí que foram tapados alguns buracos, e que o serviço ficou ótimo na 
medida do possível, tendo em vista, que a máquina  patrol não está funcionando. Parabenizou o servidor 
Sinival, que realizou  um serviço com retroescavadeira, o qual ficou parecido com um serviço realizado com a 
máquina patrol. Tendo afirmado que todo serviço bem feito tem que ser elogiado. Após questionou ao 
prefeito sobre a questão da máquina  patrol, pois, o município precisa de mais uma. Em seguida comentou 
sobre serviço realizado próximo ao  Sr. Arilson Passa Quatro, visto que, tinha uma represa que estava rodando 
um aterro e aterrando, e que ficou bem feito, foi realizado também esgoto por fora. Após O PRESIDENTE 
questionou ao prefeito que em reunião anterior  algum de seus colegas vereadores, fez requerimento 
solicitando a manutenção da estrada sentido a propriedade do Sr. Nelio Nascimento, e que teve oportunidade 
de passar e observar as condições que se encontra a referida estrada, tendo o solicitado que desse uma 
atenção a esse problema, pois, sabe que é difícil, porém, está faltando colocar mais manilhas no local, visto 
que, está perigoso veículos rodar na mesma. No uso da palavra o vereador Manoel Galdino, disse ter sido 
procurado e que foram enviadas fotos a ele das condições que se encontra esta ponte. O vereador Ryan Silva 
disse que o certo a se fazer é que quando for construir a ponte, devem verificar a possibilidade de fazer uma  
plantação de bambu para fazer a contenção, pois, ajudará na durabilidade da estrada. Continuando o 
Presidente informou que  próximo do CEMEI Silvania Leão do Prado, foi feita uma abertura na rua. Que a 
proteção do meio fio foi quebrada, danificando o mesmo. Fez requerimento ao Engenheiro do Município, Sr.  
José Geraldo,  requerendo seja feita correção na calçada e também a reposição/manutenção necessária do 
que foi comprometido no local, utilizando blocos de meio fio e demais materiais necessários para sanar o 
problema. Antes de passar para a ordem do dia concedeu a palavra ao Prefeito Adenilson Queiroz, que 
cumprimentou todos e disse que iria responder alguns questionamentos. Quanto ao questionamento do 
vereador Gabriel Queiroz sobre cascalho que precisa ser colocado na estrada perto da propriedade do Sr. 
Nilton, informou que já conversou com Sr. Ronaldo e que o cascalho estava  começando a enxugar, pois, de 
onde é retirado tem muito barro, e que se for colocar nessas condições em vez de melhorar pode acabar 
atrapalhando mais, mas, que está correndo atrás e que alguns pontos já estão sendo realizados o serviço, e 
que acredita que a chuva dará uma cessada, e que o serviço será realizado primeiro nos pontos mais críticos, 
como na estrada sentido a propriedade da Sra. Mônica Emidio, porém, é uma questão de paciência, pois, 
iniciaram o serviço em locais que não havia condições de trafegar, citando como exemplo, o ponto comentado 
pelo vereador  Moacir Queiroz da estrada sentido a propriedade do Sr. Amélio. Na estrada sentido a 
Comunidade do Silêncio, e na estrada sentido a propriedade do senhor Rogerinho, são pontos que estava 
encravando, e que houve dias que o trator chegava a ir nos locais acima citados três vezes ao dia, pois, não 
tinha como colocar cascalho com barro, visto que fica pior. Em seguida informou que próximo a casa do Sr. 
Vicente Vilaça, situação a qual foi comentada pelo vereador Manoel Proença, já foi realizado trabalho, porém, 
é uma situação difícil, pois, é uma construção onde o bueiro passa, e acha difícil a implantação de mais 
manilha não sabendo se passam por debaixo da residência, mas, que irá dar uma atenção especial ao 
problema, e que irá solicitar aos responsável para ver se pode ser feito algo a mais, pois, o Sr. Ronaldo visitou 
o local colocando caixa e manilha, mas, acha difícil de achar forma de colocar mais manilhas, e que se possível 



o serviço será realizado, pois, esse não é o problema, e sim a dificuldade de conseguir local para colocar a 
mesma, e que a situação era pior, mais com o serviço já realizado a  água está sendo jogada na rua de baixo 
do loteamento novo. Após comentou sobre a Quadra do Bairro Nossa Senhora Aparecida, e que já esta sendo 
analisada a questão das lâmpadas, e que quando chegou nesta reunião foi abordado por cidadã que reclamou 
em relação as bolas que  estão caindo em sua residência, e com essa situação foram quebradas telhas dando 
goteiras. Que essa é uma situação antiga que o vereador Ernane Dias conhece, e que tem também a questão 
dos banheiros da referida quadra que estão sendo utilizados para uso de coisas impróprias. Disse ter esse 
conhecimento e que embora não tenha resolvido ainda, irá tentar resolver o mais rápido possível. Após 
relatou que concorda com a fala do vereador Ernane Dias, pois, a administração está tentando manter o 
município limpo, mas, que existem cidadãos que não tem essa consciência, tendo em vista, por exemplo, sofá 
descartado na entrada da cidade, e que são vários outros objetos que estão sendo descartados dando a 
entender que esta ação é feita de propósito, mas, que em cada cabeça há uma sentença. Sobre a limpeza 
solicitada das "Canas da índia"  próximo ao Pesqueiro do Mamão, disse que já foi realizada limpeza e que 
poderá estar realizando novamente, pois, se trata de melhorar a visibilidade  da estrada. Em relação a fala do 
Presidente sobre a limpeza/roçada na estrada acima citada, o prefeito respondeu que está sendo contratada 
empresa para realização desse serviço o qual será realizado em todo o município, mas, que as coisas para 
prefeitura são burocráticas. Que sempre gosta de mencionar o nome da vereadora Cida Queiroz, pois ela 
acompanha de perto o esforço que o executivo tem para realização do melhor para o município. Após 
comentou sobre rua perto da mercaria do Pedrinho, e que é a mesma questão citada mais acima, pois, se for 
colocar cascalho com barro no local, fica muito difícil, podendo ficar pior, pois, se encontra ruim, mas, ainda 
estão conseguindo trafegar na mesma. Em seguida disse que achou interessante o comentário dos vereadores 
Aparecido Amaral e Francisco Ronivaldo, pois, a equipe vai na parte da manhã abre o esgoto e no período da 
tarde os proprietários da terra fecham o mesmo, e com isso a estrada fica cheia de buracos, pois, não tem 
saída para água e que esse problema não acontece somente no Bairro Chapadão, mas, em quase todo 
município, e que depois são os mesmos que reclamam que a estrada está em más condições e cheias de 
buracos. Tendo comentado ainda que as  estradas tem uma certa largura e que por lei pode ser usada, porém, 
se fizer isso é arrumar confusão e que o mesmo não está para confusão, mas, que chega um ponto que é 
necessário tomar algumas decisões, tendo em vista, que já teve problemas com certo dono de propriedade 
rural, pois, os maquinários passaram  na estrada  arrebentaram a cerca, e o dono das terras procurou a 
prefeitura, dizendo que se o executivo não arrumasse a referida cerca, estaria procurando o Promotor, em 
resposta o executivo disse para o cidadão fazer isso, visto que, a cerca está dentro da estrada.Que se for 
tomada essa decisão de aumentar as estradas pode ter certeza que metade das cercas do município será 
arrancada, pois, estão dentro das estradas, visto ainda, que é sempre proposto de estar realizando o serviço 
de construção de caixas secas, mas, que poucos os proprietários que permitem  essa realização. Após a 
vereadora Maria aparecida questionou ao prefeito  quanto a realização da abertura do esgoto nas 
propriedades, se pedem permissão dos proprietários para realização do serviço, ou já tem autonomia para 
isso, tendo comentado que já se deparou com essa situação de ter passado em um estrada em que tinham 
acabado de ser realizado o serviço de abertura  do esgoto e que o proprietário estava desfazendo o mesmo. 
Respondido pelo prefeito que na lei não precisa perguntar, que pode chegar e realizar este serviço, pois, existe 
uma metragem, e que já procurou a Promotora, porém,  prefere não arrumar confusão. A vereadora Maria 
Aparecida disse que é bom o prefeito esclarecer essa dúvida, pois, se algum proprietário desfazer o serviço 
podendo levar essa questão para a Promotora resolver. Após o prefeito disse que com estas aberturas de 
estradas a melhoria é para  o bairro, que os moradores da zona urbana não vão  várias vezes ao Bairro 
Chapadão, mas, os moradores de lá, vem e voltam mais vezes à cidade. Em seguida o vereador Francisco 
Ronivaldo questionou ao prefeito se a única coisa que o proprietário pode exigir, caso não queira que água 
escorra dentro de sua propriedade, é a caixa seca, pois, tem alguns cidadãos que nem isso aceitam. 
Respondido pelo prefeito que sim, somente a caixa seca. No uso da palavra o vereador Francisco Ronivaldo 
comentou que não sabe como se encontra a prefeitura, se ainda tem condições de colocar maquinário para 
resolver essa questão de languescer as estradas, se o prefeito estiver disposto em comprar essa briga, o 
mesmo também estará, pois, não ficará esperando mais, visto que a maioria dos donos das terras é favorável 
a abertura, visto ainda que está dentro da lei. Em resposta o prefeito disse que está a disposição de sentar 
para resolver essa questão, e que foi conseguido cascalho que será para todo município. O vereador Francisco 
Ronivaldo disse que foi bom o prefeito ter tocado nesse assunto de cascalho, pois, foi conversado com 
deputado que conseguiram quatrocentos caminhões de cascalho, e que após isso,  saiu conversa no Bairro 
Chapadão que o cascalho seria somente para lá, que foi questionado por munícipes, e que explicou que não 
é somente para o Bairro Chapadão e sim todo município. Enfatizado pelo prefeito que o deputado informou 
que irá disponibilizar cento e cinqüenta mil reais para serem distribuídos em viagens para o transporte de 
cascalho, que será distribuído nos pontos mais críticos das estradas do município. Após o prefeito ressaltou 



que mesmo com todas essas chuvas continuou mantendo o transporte escolar não precisando deixar os 
alunos nenhum dia sem aula, visto que municípios vizinhos tiveram esses problemas de adiar até mesmo uma 
semana de aula.  Sobre a limpeza/roçada do Clube Municipal, solicitada pelo vereador Ryan Silva, disse que 
irá verificar com responsável Sr. Nivaldo  o mais rápido possível. Quanto a questão do restante de asfalto que 
foi solicitado para ser colocado perto do loteamento do Sr. Toninho, disse que essa situação é mais 
complicada, e que já foi solicitado para o Sr. Gaspar responsável do DER e que o mesmo liberou dois 
caminhões, mas, nessa quantidade não dá para quase nada, mas, que estará sempre solicitando ao Sr. Gaspar 
este material. Em seguida comentou que não é muito de querer contar vantagem, pois,  prefere ter certeza, 
mas, que tem dois deputados que disseram que irão ceder  máquina patrol para o município, visto que a 
patrol existente está dando muitos problemas. Após enfatizou que na reunião anterior, fez comentário e que 
a família do Sr. Nelio achou ruim, por ter afirmado que a terra da estrada era podre, mas, que realmente as 
condições desta estrada são complicadas, porém, nunca deixaram de tentar arrumar e acredita ter duas 
soluções para a mesma, a primeira é a construção de uma ponte e outra é colocar duas manilhas, e que irá 
solicitar ao chefe do setor para fazer visita no referido local. Tendo enfatizado que a prefeitura não tem 
condições de construir de muro de arrimo, visto que é uma distância muito grande. Em seguida disse que 
ouviu comentário de cidadão o qual relatou que ao invés de trocar as lâmpadas por luzes de led,  deveria ser 
implantada usina para gerar energia no município,  e que em resposta a essa pessoa que deve estar ouvindo 
a reunião, enfatiza que não irá deixar dividas para outro prefeito pagar, pois, se quisesse poderia financiar 
vários milhões, mas, acredita que não é esse o intuito, pois, o município não precisa mais ficar pagando 
dívidas, e que tudo que irá fazer irá medir a distância que irá conseguir, e que os munícipes que acreditaram 
no mesmo e no vice -prefeito, juntamente dos vereadores, podem ficar tranqüilos que irá honrar aquilo que 
falou quando foi pedir votos, que será realizado o que der conta de estar fazendo da melhor forma possível. 
Em seguida respondeu questionamento do vereador Gabriel Lourenço sobre o parquinho, disse que irá 
reformá-lo e que irá construir em outro local. Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação da 
Urgência Especial dos Projetos de Leis Nºs 07, 08 e 09/22 apresentados nesta sessão, aprovadas por 
unanimidade. Votação em turno único dos seguintes Projetos de Leis: Nº 07 “Altera a Lei Municipal 1.226, 
de 16/11/21 que dispõe sobre o Plano Plurianual de 2022 a 2025, altera a Lei Municipal Nº 1.225, de 22/10/21 
que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e autoriza a abertura de credito 
especial, por Superávit de arrecadação, no orçamento do exercício financeiro de 2022" e dá outras 
Providências, aprovado por unanimidade; Nº 08 "Dispõe sobre a exclusão do inciso I, do Art3° da Lei 986 de 
12/12/2011, aprovado por unanimidade; N° 09/22 "Dispõe sobre fixação de vencimentos dos Professores 
Municipais, aprovado 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 07 de março 
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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