
ATA DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) 

SESSÃO LEGISLATIVA DA LEGISLATURA 2017/2020, realizada no dia 22de 

maio de dois mil e dezoito, sob a presidência do Sr. Ver. Thiago Oliveira Malagoli. 

Havendo número legal o Sr. Presidente declarou, em nome de Deus, aberta esta reunião 

às dezenove horas e dez minutos. Foi executado o Hino Nacional.A mensagem bíblica 

foi lida pelaSr.ª Ver.ªNeusa Mendes.Estavam presentes, na primeira chamada, os (as) 

Srs. (as) Vereadores (as): Adriana Fátima de Paula Magalhães; Alaércio Rodrigues 

Luzia (Pastor Alaércio); Prof. Alexandre Vitor Castro da Cruz;Carlos Alberto Silva 

(Carlão); Florisvaldo José de Souza (Valtinho); Joel da Silva Carvalho; Jose de 

Arimatéia Neves; José Roberto dos Santos (Salitre); Marcilene Jacinto Queiroz; Neuza 

Mendes; Paulo Roberto dos Santos (Panxita); Roberto Margari de Souza e Rogério 

Moreira Silva (Rogério Nelis). A Ata da 13ª (Décima Terceira) Reunião Ordinária da 2ª 

(Segunda) Sessão Legislativa da Legislatura 2017/2020 foi aprovada por 

unanimidade.Na leitura das correspondências e comunicações foi lida a justificativa de 

ausência da Sr.ª Ver.ª Raquel Aparecida Rezende Morais. Foi requerida a inserção na 

Ordem do Dia, com votação em Regime de Urgência, do Processo de Lei 

Complementar nº 38/2018 (PLC 04/2018), queAltera o artigo 88 da Lei complementar 

nº 60/2009 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Patrocínio, suas autarquias, fundações e Câmara Municipal. (autor: Prefeito Municipal). 

Requerimento APROVADO por unanimidade. Foram apresentados, sem discussões, e 

encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a emissão dos devidos 

pareceres, os seguintes processos: Processo de Lei nº 182/2018, que Denomina de 

Ormezinda Amélia da Silva o logradouro público que especifica (autor: Vereadora 

Neuza Mendes);Processo de Lei nº 183/2018, quePassa a denominar-se de “Geraldo 

Moreira Nelis” a Praça da Saúde do bairro Jardim Ipiranga, situada na Rua Dona 

Leopoldina, esquina com a Rua Dom João VI, e esquina coma Rua Januária da Cunha 

Barbosa (autor: Ver. Rogério Moreira Silva); Processo de Decreto Legislativo nº 

73/2018, queConcede título de cidadão honorário ao senhor Lucimar Modesto da Silva, 

3ª Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (autor: Ver. Thiago Malagoli); Processo 

de Decreto Legislativo nº 74/2018, queConcede título de cidadão honorário ao senhor 

Luiz Rogério Mendes Sirino (autor: Ver. Pastor Alaércio); e Processo de Decreto 

Legislativo nº 75/2018, queConcede título de cidadão honorário ao senhor Darcy 

Andrade Silva Filho (autor: Ver. Pastor Alaércio).ORDEM DO DIA. 2ª (SEGUNDA) 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Processo de Lei nº 175/2018, que Denomina de João 

Queiroz de Magalhãeso logradouro público que especifica (autor: Ver. Thiago 

Malagoli). Processo APROVADO por unanimidade.Processo de Lei nº 176/2018, que 

Denomina de José Cândido Coelhoo logradouro público que especifica (autor: Ver. 

Thiago Malagoli). Processo APROVADO por unanimidade.Processo de Lei nº 

177/2018, que Denomina de Antônio Hilariano da Silvao logradouro público que 

especifica (autor: Ver. Thiago Malagoli). Processo APROVADO por 

unanimidade.Processo de Lei nº 178/2018, que Denomina de Sergino Joaquim de 

Souzao logradouro público que especifica (autor: Ver. Thiago Malagoli). Processo 

APROVADO por unanimidade.Processo de Lei nº 179/2018, que Denomina de Rufino 

Caixêta Nuneso logradouro público que especifica (autor: Ver. Thiago Malagoli). 

Processo APROVADO por unanimidade.Processo de Lei nº 180/2018, que Denomina 

de Alcimino Ribeiro de Castroo logradouro público que especifica (autor: Ver. Thiago 

Malagoli). Processo APROVADO por unanimidade.Os processos anteriores foram 

aprovados em bloco.Processo de Decreto Legislativo nº 62/2018, que Concede título 

de cidadão honorário ao Sr. Valdinei Vargas Gonçalves. (autor: Ver. Thiago Malagoli). 

Processo APROVADO por unanimidade.Processo de Decreto Legislativo nº 63/2018, 



que Concede título de cidadã honorária a Sra. Daniela Kelly Coelho Mendes. (autora: 

Vereadora Marcilene Jacinto). Processo APROVADO por unanimidade.Processo de 

Decreto Legislativo nº 64/2018, que Concede título de cidadã honorária a Sra. Karla 

Verônica Alves de Morais. (autora: Vereadora Raquel Rezende). Processo 

APROVADO por unanimidade.Processo de Decreto Legislativo nº 65/2018, que 

Concede título de cidadã honorária a Sra. Claudia Regina Teixeira Beloni. (autor: Ver. 

Thiago Malagoli). Processo APROVADO por unanimidade.Processo de Decreto 

Legislativo nº 66/2018, que Concede título de cidadão honorário ao Agricultor Carmelo 

NoguesBeloni. (autor: Ver. Thiago Malagoli). Processo APROVADO por 

unanimidade.Processo de Decreto Legislativo nº 67/2018, que Concede título de 

cidadão honorário ao Sr. Uanderson Sales. (autora: Vereadora Marcilene Jacinto). 

Processo APROVADO por unanimidade.Os processos retromencionados foram 

aprovados em bloco.Processo Resolução nº 13/2018, que Denomina Paço da Câmara 

Municipal “Armando Malagoli”, o espaço situado no espaço verde externo do jardim 

daCâmara Municipal de Patrocínio, onde ficarão dispostos os mastros das Bandeiras do 

Brasil, do Estado de Minas Gerais e do Município de Patrocínio  (autor: Mesa Diretora). 

Processo APROVADO por unanimidade.1ª (PRIMEIRA) DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO. Processo de Lei Complementar nº 38/2018 (PLC 04/2018), queAltera o 

artigo 88 da Lei complementar nº 60/2009 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Patrocínio, suas autarquias, fundações e Câmara Municipal. 

(autor: Prefeito Municipal). Com Requerimento de Regime de Urgência aprovado e 

assinado por 11 (onze) vereadores. Processo APROVADO por unanimidade.Processo 

de Lei nº 181/2018, que Concede cesta básica, em forma de cartão alimentação, aos 

servidores públicos da Câmara Municipal e dá outras providências (autor: Mesa 

Diretora). Pareceres pela tramitação. Processo APROVADO por unanimidade. 

Processo de Decreto Legislativo nº 68/2018, queConcede título de cidadã honorária a 

senhora Dauane Melo Silva. (autora: Vereadora Raquel Rezende).Pareceres pela 

tramitação. Processo APROVADO por unanimidade. Os processos seguintes foram 

aprovados em bloco.Processo de Decreto Legislativo nº 69/2018, queConcede título de 

cidadã honorária a senhora Laís Veiga Caetano Pires. (autora: Vereadora Neuza 

Mendes).Pareceres pela tramitação. Processo APROVADO por unanimidade. Processo 

de Decreto Legislativo nº 70/2018, queConcede título de cidadã honorária a senhora 

Simone dos Reis Albino. (autora: Vereadora Neuza Mendes).Pareceres pela tramitação. 

Processo APROVADO por unanimidade. Processo de Decreto Legislativo nº 71/2018, 

queConcede título de cidadã honorária a senhora Elessandra Aparecida Machado 

Beloni. (autora: Vereadora Neuza Mendes).Pareceres pela tramitação. Processo 

APROVADO por unanimidade. Processo de Decreto Legislativo nº 72/2018, que 

Concede título de cidadão honorário a senhor Joel Honorário de Lima Filho. (autor: 

Vereador Paulo Roberto dos Santos). Pareceres pela tramitação. Processo 

APROVADO por unanimidade.DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA.Foram 

APROVADAS, por unanimidade, as seguintes INDICAÇÕES: De autoria da Sr.ª 

Ver.ªAdriana Fátima de Paula Magalhães: nº 632/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal solicitando a reforma do barracão do Cento Comunitário de São Benedito. 

De autoria daSr.ª Ver.ªRaquel Aparecida Rezende Morais: nº 633/2018, ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal para que providencie junto ao Superintendente do DAEPA a 

instalação de uma nova rede de esgoto na rua Dr. Deiró Marra, no bairro Enéas de 

Aguiar; nº634/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e ao Sr. Secretário Municipal de 

Obras solicitando a reforma e revitalização da praça da Igreja Católica de Salitre de 

Minas; nº 635/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando a doação de um 

espaço para a construção de um barracão para eventos da igreja católica e da 



comunidade de Salitre de Minas; e nº 636/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal  e ao 

Sr. Secretário de Obras solicitando a instalação de um “caçambão” para recolhimento de 

lixo no Assentamento São Pedro.De autoria do Sr. Ver. Pastor Alaércio Rodrigues 

Luzia: nº 637/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando a reforma do 

estacionamento da Penitenciária Deputado Expedito Faria Tavares. De autoria daSr.ª 

Ver.ªDr.ª Neusa Mendes: nº 638/2018, ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal solicitando a 

construção de calçada nos dois lados da pista que dá acesso ao aeroporto, iniciando na 

rotatória do trevo. De autoria da Sr.ª Ver.ªMarcilene Jacinto Queiroz: nº 639/2018, ao 

Exmo. Sr.Prefeito Municipal solicitando a instalação de iluminação do trecho inicial da 

av. Aécio Neves próximo ao Centro Viva Vida; nº 640/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal solicitando o asfaltamento das ruas da comunidade de Macaúbas de Cima; nº 

641/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando a instalação de monumentos do 

café nas entradas principais da cidade. De autoria do Sr. Ver. Florisvaldo José de Souza 

(Valtinho): nº 642/2018, ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal solicitando providências junto 

à Secretaria competente a construção de uma Academia ao ar livre no bairro 

Congonhas; nº 643/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando uma negociação 

amigável junto à Sociedade São Vicente de Paula (SSVP) visando a aquisição de um 

terreno de propriedade da mesma para ampliação do espaço físico do Cemitério 

Municipal. De autoria do Sr. Ver. Joel da Silva Carvalho: nº 644/2018, ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal solicitando a reforma da ponte do Campinho Borges, na comunidade 

de Borges, com assoalho de cimento; nº 645/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

solicitando a instalação de iluminação pública na Rodovia Municipal Deiró Moreira 

Marra que liga o distrito de São João ao município de Guimarânia; e nº 646/2018, ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando a construção de uma ponte de cimento no 

Ribeirão da Divisa na comunidade de Macaúbas de Baixo Vieiras.Foram 

APROVADAS, por unanimidade, as seguintes MOÇÕES DE APLAUSOS: De autoria 

da Sr.ª Ver.ª Raquel Aparecida Rezende Morais: nº 186/2018, à enfermeira do Pronto 

Socorro Municipal de Patrocínio a Sr.ª Dauane Melo Silva; nº 187/2018, à enfermeira 

do Pronto Socorro Municipal de Patrocínio a Sr.ª Elenize de Lourdes Oliveira; nº 

188/2018, à enfermeira do Pronto Socorro Municipal de Patrocínio a Sr.ª Eliane Alves 

de Ávila; nº 189/2018, à enfermeira do Pronto Socorro Municipal de Patrocínio a Sr.ª 

Flávia Augusta de Angelis Carvalho; nº 190/2018, à enfermeira do Pronto Socorro 

Municipal de Patrocínio a Sr.ª Kerley Cristiane Pereira; e nº 191/2018, ao enfermeiro do 

Pronto Socorro Municipal de Patrocínio o Sr. Mauro Cézar da Costa.   De autoria do Sr. 

Ver. Thiago Oliveira Malagoli: nº 192/2018, à Sr.ª Rúbia Costa pelos excelentes 

serviços prestados ao Hospital do Câncer de Patrocínio; nº 193/2018, aos empresários 

João Renato Rabelo, Guilherme Guimarães e Belchior dos Reis pena inauguração da 

INOVA AGRONEGÓCIOS em Patrocínio; nº 194/2018, a Frederico de Queiroz Elias 

pela assinatura do Convênio entre a Associação dos Cafeicultores da Região de 

Patrocínio - ACARPA e o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA; e nº 195/2018, ao 

Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM pela oferta do curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu - Gestão em Negócios a ser realizado no campus Patrocínio.GRANDE 

EXPEDIENTE. Foi APROVADA a fala do Sr. Secretário de Esportes.O Sr. Secretário 

de Esportes Carlos Alberto Silva (Carlão) cumprimentou o vereador empossado Fábio 

de Paulo dos Reis; agradeceu aos vereadores pelo companheirismo; disse que chegar 

onde está foi muito difícil; que está satisfeito pelo convite do Sr. Prefeito para assumir o 

cargo de Secretário; que embora tenha dito que não gostaria de assumir a “pasta” voltou 

atrás em sua palavra por acreditar no que pode fazer pelo esporte; que conhece as 

demandas do esporte; que estará sempre à disposição dos pares desta Casa; que é uma 

pessoa acessível e aberto a novas ideias; que aguarda a visita de todos na Secretaria de 



Esportes; que esse momento é de crescimento em sua vida; que seu lema é “trabalhar”; 

que o povo precisa dele hoje;que respeita o Legislativo e seus representantes eleitos 

pelo povo; e que todos como parceiros.O Sr. Ver. Fábio de Paulo dos Reis disse que 

deseja que Deus abençoe o Sr. Secretário lhe dando sabedoria; que ele é um despostista 

e vive no meio do esporte; que tem certeza de que a Secretaria está em boas mãos; e que 

colaborará com o esporte de Patrocínio.O Sr. Ver. Florisvaldo José de Souza 

(Valtinho)deu boas vindas ao vereador Fábio de Paulo dos Reis; disse que espera que o 

Secretário possa atender os anseios da população; que há ainda muitos projetos 

esportivos que podem beneficiar nosso município; e falou sobre as justificativas de suas 

autorias que foram aprovadas nesta reunião.O Sr. Presidente disse que comunga com 

tudo que o vereador Florisvaldo diz; e que por onde anda vê pessoas falando bem de 

suas colocações.A Sr.ª Ver.ª Dr.ª Neusa Mendes agradeceu o Sr. Secretário pelo 

convívio que tiveram nesse tempo dizendo que ele sempre se preocupou em desenvolver 

seu trabalho junto à sociedade com respeito aos demais vereadores; disse que tem 

certeza de que a Secretaria de Esportes está nas mãos de alguém que valorizará o 

município; que sabe que o Sr. Secretário já tem planos de grandes projetos; que todos 

temos de fazer um bom trabalho no “hoje” para que o futuro esteja garantido; que o 

vereador Fábio de Paulo somará nos trabalhos desta Casa; e que não esteve presente na 

posse na tarde de hoje por compromissos assumidos na cidade de Patos de Minas.O Sr. 

Ver. Paulo Roberto dos Santos (Panxita) agradeceu pelas palavras do Sr. Secretário; que 

não há pessoa melhor para assumir esta “pasta”; que sonhos são para serem realizados; 

que independente de partidos fica feliz pelo Sr. Secretário; que tem convicção de que 

em todas as vezes que falou sobre a Secretaria de Esportes tinha razão; que o Sr. 

Prefeito escolheu muito bem; que está à disposição do Sr. Secretário para qualquer 

momento; que se sente realizado por esta nesta Casa; que deseja que o Sr. Secretário 

realize cada projeto que tem para o esporte patrocinense; que a vontade e a garra para 

fazer acontecer vale mais do que qualquer diploma; que deseja um bom trabalho do 

vereador Fábio de Paulo; que eles são amigos e fazem parte do mesmo partido, embora 

tenham ideias diferentes; que quando tiver de falar algo para qualquer pessoa falará por 

nomes; e que tem orgulho de dizer que os bens que possui conquistou com seu 

trabalho.O Sr. Ver. Rogério Moreira Silva (Rogério Nelis) desejou boa sorte ao 

vereador Fábio de Paulo dizendo que a população precisa de pessoas como ele; que 

parabenizava o Sr. Secretário; e falou sobre seus projetos referentes ao esporte 

solicitando ao Sr. Secretário apoio na realização de cada um.O Sr. Ver. Pastor Alaércio 

Rodrigues Luzia falou sobre seu sentimento de alegria por ver o Carlão assumir a 

Secretaria e deu as boas vindas ao vereador Fábio de Paulo; disse que gostaria de 

agradecer o Sr. Presidente por tê-lo permitido representar a Câmara na solenidade de 

inauguração da ponte Antônio Luzia;  e falou sobre o agradecimento de sua família ao 

Sr. Presidente por ele ter homenageado seu tio com a denominação da ponte 

mencionada; e que todos que confiam em Deus jamais se abalarão.O Sr. Presidente 

disse ter ficado feliz com as palavras do Pastor Alaércio; que seu pai quem indicou o tio 

dele para ser homenageado; que precisa se firmar mais ainda com Deus; que antes de 

encerrar seu mandato ainda trará o Casagrande para falar sobre a luta contra as drogas; 

que agradece a todos pelo apoio em relação ao momento que vem passando; que tudo 

será colocado “a pratos limpos”; que não permitirá a afronta pela qual vem passando; 

que somente se calará se o matarem; que respeita a vida de todos e gostaria que lhe 

respeitassem também; que não entrega a Presidência desta Casa porque não é covarde; 

que sempre “plantou o bem”; e que está quase acreditando que o que está errado é a sua 

convicção.O Sr. Ver. Joel da Silva Carvalho disse que está alegre pelo retorno do 

vereador Fábio de Paulo a esta Casa; que ele sempre respeitou os demais vereadores 



quando de seu mandato anterior; que vê o orgulho do Carlão quando ele fala sobre a 

Secretaria de Esportes; que a experiência do Sr. Secretário é em ouvir o povo; que a 

partir do momento que ele se deixar levar pelas pessoas sabe que o vereador Panxita 

estará aqui para criticar de forma construtiva; que está à disposição do Sr. Secretário; 

que o Pastor Alaércio representou muito bem esta Casa no discurso de inauguração da 

ponte  

Antônio Luzia; que sempre pregou que o município precisa ser sustentável na área rural; 

que o Sr. Presidente está de parabéns na administração desta Casa de Leis; que 

reconhece o trabalho de todos os vereadores; que se estão criticando o Sr. Presidente por 

sua administração à frente desta Casa é porque “rastro positivo” ele tem; que ele deve 

mostrar a todos que está no auge, justamente por isso ele tem levado “pedrada”; que ele 

deve mostrar o seu trabalho, ouvir mais e falar menos, uma vez que o tempo passará; 

que muitas vezes quem está perto de nós é que nos coloca numa “fria”; que da política 

construiu muita coisa boa, que cresceu como pessoa e que, financeiramente, dorme 

como os justos; e que seus bens foram adquiridos por herança e com o trabalho seu e de 

sua esposa.O Sr. Presidente agradeceu o vereador Joel pelas palavras a eles 

direcionadas.O Sr. Ver. Rogério Moreira Silva (Rogério Nelis) disse que é um orgulho 

compor a Mesa Diretora na administração do Sr. Presidente; e que sendo para fortalecer 

o Parlamento se coloca à disposição dos pares desta Casa, vez que o povo é quem 

ganhará.O Sr. Ver. Dr. José de Arimatéia Neves disse que suas manifestações não têm 

um lado pessoal; que ele e o mundo todo admiram quem luta por seus sonhos; que o 

passado não condena as pessoas, somente corrobora para que elas vençam; que se 

preocupa com a possibilidade do Carlão se decepcionar no futuro sonhando que 

conseguirá fazer as coisas quando na verdade não conseguir, uma vez que nada 

dependerá somente dele; que não basta ter um grande coração para poder fazer uma boa 

gestão; que as pessoas precisam ser realistas sem “vender” ilusão; que desejava boas 

vindas ao vereador Fabinho, que é experiente e possui conhecimentos amplos; que sua 

intenção é passar por esta Casa deixando um “rastro” de honestidade; que a política é 

algo bom, mas que no Brasil está mal avaliada; que deseja que o Carlão tenha uma boa 

gestão, com muita ação vez que esporte é vida e saúde; que projetos e programas, 

inclusive nas escolas, nesta “pasta” são necessários, não somente a construção de 

campos de futebol; que o importante é retirar os jovens das ruas para que não sejam 

aliciados por traficantes; que é preciso estimular o esporte amador e o intercâmbio para 

os jovens; que mesmo na pobreza é possível desenvolver projetos relacionados ao 

esporte, como no Quênia que possui até mesmo uma Escola de Atletismo; que é da 

oposição por ter apoiado alguém que perdeu, mas não é oposição para nossa cidade; que 

sabe o seu lugar e conhece os seus limites; e que está à disposição do Sr. Secretário, vez 

que são parceiros.O Sr. Ver. Roberto Margariparabenizou o Carlão por estar à frente da 

Secretaria de Esportes, bem como a Administração que deu a oportunidade dele assumir 

um cargo de alta relevância; que fica triste quando vê locais na cidade ocupados por 

vândalos; que torce para que o Secretário consiga aproximar os jovens do esporte 

retirando-os da ociosidade dentro de suas próprias casas, a fim de que eles não sejam 

marginais no futuro; que é importante fazer dos jovens cidadãos ativos; que o Carlão 

conhece a base das famílias, bem como os pais que saem para trabalhar e deixam seus 

filhos sozinhos em casa; e que nesta Casa todos são parceiros para tornar Patrocínio 

uma cidade melhor.A Sr.ª Ver.ª Marcilene Jacinto Queirozjustificou seu atraso por hoje 

ser o dia de Santa Rita de Cássia, a quem ela é devota; que desejava boas vindas ao 

vereador Fábio de Paulo, pessoa honesta, competente e que sempre buscou a conciliação 

entre os vereadores; que tem certeza de que ele continuará tendo a mesma conduta por 

ser de sua índole; que desejava sucesso ao Carlão à frente da Secretaria de Esportes, seu 



novo desafio; que é preciso valorizar principalmente as crianças com projetos que as 

tirem das ruas; e que acompanha o esporte infantil e sabe que há muitos talentos que 

poderão ser incentivados.O Sr. Presidente desejou sucesso ao Carlão, novo Secretário 

de Esportes, parabenizando aqueles que contribuíram com a “pasta”; que o mérito é 

dado a quem o merece; que sempre pregou a independência dos Poderes, mas que 

precisa aprender a não palpitar no que é de competência do Executivo; que o povo 

ganhará com a humildade do Carlão; que o foco dado à Secretaria de Esportes 

atualmente tem tirado a atenção aos problemas da saúde e do desenvolvimento social; 

que essa é uma tática diferente de todos os outros governos; que tem aprendido muito na 

vida pública, principalmente no governo Deiró Marra; que é preciso aprender a respeitar 

o posicionamento alheio; que em breve chamará o Secretário Carlão para apresentar 

seus projetos, um compromisso por ele assumido na Tribuna desta Casa; e que confia na 

palavra dele e sabe que seja o projeto que for, este será feito com amor e dedicação.O 

Sr. Secretário Carlos Alberto Silva (Carlão) disse que teve a iniciativa de vir a esta Casa 

para se despedir dos companheiros, não para discutir ou tecer críticas; que respeita esta 

Casa e seus pares; que a partir da próxima semana será formalizado um cronograma 

referente aos meses restantes de 2018, que será apresentado a todos; que fará um 

trabalho sério à frente da Secretaria; que agradecia as palavras de todos; e que hoje é 

Secretário de Patrocínio, não só do bairro Serra Negra, logo tentará realizar os projetos 

que cada um apresentarà Secretaria divulgando o mérito de todos.Foi APROVADA a 

fala do Mário Regis de Souzapara agradecer a homenagem ao Projeto Salvando Vidas.O 

Sr. Mário Regis de Souza disse que agradecia a vereadora Raquel que não pode estar 

presente nesta reunião, bem como o Sr. Presidente e os demais vereadores desta Casa 

pelo apoio e reconhecimento ao Projeto Restaurando Vidas; que o projeto começou há 4 

(quatro) anos quando foram chamado para palestrar em uma escola; que ao final, uma 

das alunas com idade de 15 ou 16 anos comentou que Deus havia os enviado até a 

escola naquele dia; que esta menina fazia uso de drogas, além de vende-las; que naquele 

momento ela retirou meio quilo de maconha de sua mochila e disse que se eles não 

tivessem ido na escola na oportunidade, se suicidaria por não aguentar mais o inferno 

em que vivia; e que gostaria que todos apoiassem o mencionado projeto.O Sr. 

Presidente declarou, em nome de Deus, encerrada esta reunião, da qual lavrei esta Ata 

que, lida e julgada conforme, será assinada pelos (as) senhores (as) vereadores (as) 

presentes. Palácio do Legislativo, Sala das Sessões, em 22 de maio de dois mil e 

dezoito. 

                                                                                                             

Andréia Côrtes Pereira Queiroz 

  
 

 

 

 

 

 


