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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1451/2019 
 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 30 de abril de 2019 

 

Aos 30 (Trinta) dias do mês de maio de 2019, às 19:20 (dezenove horas e vinte 

minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente 

Vereador Jordão de Amorim Ferreira, reuniram-se em Sessão Ordinária os 

seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dulcimar Prata Marques, Dionísio 

Da Dalt Netto, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Guilherme de Souza Nogueira, 

Ivalto Rinco de Oliveira e João Bosco Ferreira Pires. Ausente o Vereador 

Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo. O Presidente declarou aberta a Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal. Justificou a ausência do Vereador Emanuel 

Ayres. Solicitou dispensa da leitura da Ata nº 1450/2019. Colocada em primeira 

e única discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores 

presentes. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do 

expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 010/2019 do executivo “Que 

autoriza alienação de imóveis e dá outras providências”. 2- Leitura do Ofício 

PM/2019/0127 “Encaminha documentação a ser inserida ao projeto 

010/2019”. 3- Parecer do Projeto de Lei 010/2019 do executivo: Parecer 

Jurídico nº 081/2019. Referência: Projeto de Lei nº. 010/2019 Autoria: 

Executivo Municipal Ementa: "Autoriza a alienação de imóveis e dá outras 

providências”. I - RELATÓRIO Foi encaminhado a Assessoria Jurídica desta 

Casa de Leis para emissão de parecer, o Projeto de Lei nº, 010 de 05 de abril de 

2019, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo obter autorização 

legislativa para que o município realize a alienação de bens imóveis, É o sucinto 

relatório, Passo a análise jurídica. II ANÁLISE JURíDICA. 2.1. Da 

Competência e Iniciativa o projeto versa sobre matéria de competência do 

Município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso I 

da Constituição Federal e no artigo 10, inciso I, IX da Lei Orgânica Municipal. 

Trata-se de proposição de iniciativa do Prefeito Municipal, sendo este 

responsável pela administração dos bens municipais, conforme dispõe o art. 95 

da Lei Orgânica Municipal e deverá ser submetida à apreciação da Câmara 

Municipal nos moldes do artigo 34, IX. Quanto a possibilidade de alienação dos 

bens, a Lei Orgânica prevê que, havendo interesse público e devidamente 

justificado, além de uma avaliação previa, os bens municipais podem ser 

alienados, vejamos: "Art. 98 – A alienação de bens municipais, subordinada 

à existência de interesse público devidamente justificada,  será sempre 

percebida de avaliação e obedecerá as seguintes normas: I - quando 

imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, 

dispensada esta nos casos de doação e permuta;" Contudo, entendo que texto 

trazido não satisfaz a boa técnica de redação quando não fornece elementos 

mínimos capazes de identificar e individualizar imóveis a serem alienados. A lei 
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não deve ser "lacunosa" ou deficiente, de modo a causar confusões no mundo 

jurídico. Ao citar apenas, terrenos e a região do município onde se encontram, 

deixa uma margem para dúvidas, pois, na mesma localidade município pode ser 

proprietário de outros imóveis com a mesma área. Assim sendo sanadas as 

questões acima apontadas, a Assessoria Jurídica OPINA s.m.j, pela regularidade 

formal do projeto, pois se encontra juridicamente apto para tramitação nesta 

Casa de Leis. 2.2. Do Quórum e Procedimento. Para aprovação do Projeto de 

Lei nº , 010/2019 será necessário o voto favorável de 2/3 conforme art. 34 da Lei 

Orgânica Municipal. É importante ressaltar que o Presidente da Mesa Diretora 

também votará em projetos de lei com quorum por maioria absoluta, nos termos 

do artigo 35 do Regimento Interno. 111 – CONCLUSÃO. Diante de todo exposto, 

do ponto de vista de constitucional idade, juridicidade a Assessoria Jurídica 

OPINA s.m.j pela viabilidade técnica do Projeto de Lei nº• 010/2019. No que 

tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos 

vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, 

respeitando-se para tanto, as formalidades legais e regimentais. Rio Novo, 10 de 

abril de 2019. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533 Assessor Jurídico. 4- 

Requerimento nº 053/2018. Autores: Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo 

Luiz X. Miranda. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. 

Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação 

regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo 

Sr. Ormeu Rabello Filho. - Limpeza, Capina e Patrolagem na rua Crisanto Rosa 

- Bairro Renascer. Justificativa: A solicitação justifica-se pelo excesso de mato 

que está  tornando o local intransitável,  trazendo transtornos para os moradores 

e contribuindo  para o aumento de insetos e animais peçonhentos. Sala das 

Sessões “Messias Lopes”, 24 de abril de 2019. Jordão de Amorim Ferreira e 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda-Vereadores Proponentes. 5-Leitura de 

Convite: “40ª Exposição e Concurso Leiteiro de Maripá de Minas, a ser 

realizado de 1 a 5 de maio de 2019. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 

010/2019 do executivo “Que autoriza alienação de imóveis e dá outras 

providências”. Colocado em primeira discussão. Palavra com o Vereador 

Daniel Geraldo Dias: O vereador usou a palavra par solicitar prazo regimental. 

Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Perguntou ao 

Vereador Daniel se o motivo da solicitação de prazo é a falta de avaliação do 

imóvel. Disse que esse é um projeto de interesse de muitos munícipes, citou 

como exemplo a Rua Ezequiel Ribeiro Guimarães onde os moradores há muitos 

anos convivem com o mau cheiro que vem de uma vala que passa nos fundos do 

terreno de propriedade da  Sra. Maria das Graças Imbeloni. Sugeriu que devido 

a urgência do projeto que fosse feito ainda essa semana uma sessão 

extraordinária para votação do mesmo caso o vereador Daniel Dias consiga 

sanar suas dúvidas. Disse que o projeto se encontra na casa há bastante tempo. 
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Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse ao Vereador Eduardo 

Miranda que não tinha intenção de travar o projeto, mas que de acordo com a lei 

orgânica do Município e de acordo com o que consta no parecer jurídico  é 

necessário que haja uma avaliação prévia do imóvel. Palavra com o Vereador 

Guilherme de Souza Nogueira: O vereador usou a palavra para reforçar  a 

solicitação do Vereador Eduardo Miranda, disse não saber se o pedido de prazo 

havia sido feito como  membro de comissão ou por vista próprio, mas de acordo 

com regimento interno o prazo era de três dias, sendo assim, solicitou  ao 

presidente que verificasse a possibilidade de estarem se reunindo na sexta-feira 

ou se todos estiverem de acordo na terça-feira encaminharem duas votações. 

Disse que o  projeto  se encontra na casa há bastante dias, e se observarem no 

parecer jurídico o assessor cita que o “texto trazido não satisfaz a boa técnica de 

redação quando não fornece elementos mínimos capazes de identificar e 

individualizar imóveis a serem alienados”; no dia 17 de abril o executivo após 

identificar essa lacuna encaminhou para esta casa o mapa contendo às áreas e os  

terrenos que possivelmente serão alienados, e esta informação foi inserida ao 

projeto tem quatorze dias, que a sua solicitação é devido a necessidade urgente 

da aprovação do projeto, que esse é um projeto que irá eliminar problemas que a 

população vem cobrando há vários anos, sendo um deles o da Ezequiel Ribeiro 

Guimarães, o qual afeta um quarteirão inteiro. Palavra com o Presidente 

Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Sugeriu que uma sessão extraordinária  

na sexta-feira caso os demais vereadores concordassem. Palavra com a 

Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que na sexta feira já tinha 

compromisso e não sabia se conseguiria chegar a tempo para a sessão. Palavra 

com o Vereador Dionísio Da Dalt Netto: O vereador disse que se fosse feita 

sessão extraordinária  na sexta-feira, a segunda votação ficaria para a terça-feira, 

sendo assim sugeriu que fizessem as duas sessões na terça-feira. Palavra com a 

Vereadora Dulcimar Prata Marques:  Endossou as palavras dos vereadores 

Eduardo Miranda e Guilherme Nogueira, disse que a população está muito 

satisfeita o serviço que está sendo feito com relação a  captação de água, é um 

problema que afeta grande parte dos munícipes,  está sendo a realização de um 

sonho;  sendo assim, que o vereador Daniel Dias possa emitir seu parecer nesses 

três dias que tem de prazo, pois é um projeto que irá atender ao anseio dos 

munícipes. Palavra com o  Vereador Daniel Geraldo Dias:  Disse não estar 

colocando em dúvida a importância do projeto, mas no seu entendimento não 

tem porque não ter avaliação, pois todo bem tem um valor, que estava 

aguardando o parecer da assessoria jurídica, sugeriu que encaminhassem  um 

pedido ao executivo para que se seja anexada a avaliação do imóvel ao projeto, 

para que na próxima terça-feira possam votar o projeto. Palavra com o 

Presidente Jordão de Amorim Ferreira: Após todos estarem de acordo  ficou 

decidido que na próxima terça-feira haverá sessão extraordinária para votação 
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do projeto, disse que com referência ao problema da Rua Ezequiel Ribeiro 

Guimarães, no início do  mandato esteve no local a pedido do Coordenador da 

Epidemiologia e segundo o proprietário do imóvel dois prefeitos colocaram 

manilhas até a residência e depois as retiraram, o local é uma vala fétida e todos 

os moradores da Rua Deolinda Ribeiro fazem constantes reclamações, é um 

problema de mais de trinta anos. Palavra com o Vereador João Bosco 

Ferreira Pires: Disse que entende a importância do projeto, mas gostaria de 

fazer novamente uma colocação, que hoje se falou muito da Rua Ezequiel 

Ribeiro Guimarães, e em momento algum foi mencionado o bairro Recando da 

Lagoinha, que já há algum tempo recebem reclamações e pedidos para que 

sejam solucionados os problemas daquele bairro, que é do conhecimento de 

todos os vereadores a situação enfrentada pelos moradores,  que em reunião 

entre os moradores e o Sr. Prefeito, foram feitas justificativas pelo atraso no 

projeto, e quanto ao município entrar com uma contra partida  e não ter esse 

recurso, que achava importante que houvesse investimento no Recanto da 

Lagoinha, assim como em outros bairros do município que não tem sequer 

calçamento, é uma questão de dar um pouco de dignidade dos moradores, que já 

foram feitas filmagens e outras postagens no intuito de chamar a atenção do 

legislativo e do executivo para a situação em que estão vivendo, que em dias de 

chuvas não conseguem chegar de carro em suas residências, que seria 

importante se colocarem no lugar do moradores,  que não é contra as melhorias 

que estão sendo feitas, mas na sua opinião esses bairros deveriam ser 

prioridades;  que já esteve nesta casa morador do Bairro Recanto da Lagoinha 

que veio fazer solicitação com referência a uma fosse que estava transbordado, 

que não sabia se o problema havia sido solucionado, mas esse tipo de questão é 

muito importante, por ser uma questão de saúde. Disse que vários requerimentos 

foram feitos e gostaria que os vereadores se unissem nesta causa em busca de 

soluções para os moradores do Bairro da Lagoinha. Palavra com o Vereador 

Guilherme de Souza Nogueira: Disse ao vereador João Bosco, que existe 

também a preocupação com o Bairro Recanto da Lagoinha, que citou a Rua 

Ezequiel Ribeiro Guimarães porque esteve lá na semana passada, mas não quis 

generalizar, que obviamente a preocupação é de todos os vereadores, que como 

já havia dito, é um problema que irão sair em 2020 com ele resolvido, o recurso 

já está depositado em conta, que viajou com o Prefeito e ele disse que está indo 

para Belo Horizonte quinta-feira, e se tudo der certo ele estará com o positivo do 

Estado para iniciar a licitação da Rodoviária e do Recanto da Lagoinha, e que a 

do Bairro Água Branca se não estava enganado já começaram a licitar, que  

ficava tranquilo porque a solução existe;  ao contrário da questão do 

manilhamento da fossa na residência da Senhora Maria José, que não tem 

recurso carimbado, que precisavam aprovar o projeto para resolver esse 

problema. Disse que poderia demorar mais um ou dois meses os tramites 
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normais da lei de licitação nº 8.666, mas o problemas estará resolvido, que 

estava tranquilo e tinha a certeza que poderão ser a câmara onde o executivo 

solucionou o problema do Recanto da Lagoinha. Palavra com o Vereador 

Daniel Geraldo Dias: Disse ser uma boa noticia essa dada pelo vereador 

Guilherme Nogueira, que a situação do Bairro Lagoinha vem se agravando, os 

moradores se reuniram com o executivo onde ficou combinado de começar o 

calçamento no início do ano, mas parece que ocorreu algo que a obra não pode 

ser executada, o prefeito disse que irá ser calçado, mas enquanto isso não 

acontece temos nossas preocupações, e realmente no período de chuva a 

situação no bairro é terrível, não só no Recando da Lagoinha como também  no 

Água Branca e Casa Branca, existe uma demanda muito grande, mas  sentia um 

alivio muito grande com as palavras do vereador Guilherme Nogueira  de que 

em breve a situação do Recanto da Lagoinha  estará resolvida e assim poderem 

dar uma resposta para os moradores. Palavra como  Vereador Guilherme de 

Souza Nogueira: Disse ao Vereador Daniel Dias, que ele não tinha o que falar 

antes, mas que agora ele tem um boa notícia registrada aqui,  que conforme 

havia dito  o prefeito está indo nesta quinta feira para Belo Horizonte e tendo um 

parecer positivo já se publica o edital, e  toda a equipe de licitação irá se 

empenhar com  o  Bairro e a Rodoviária. Palavra com o Vereador João Bosco 

Ferreira Pires: O Vereador disse que ficava feliz em saber que está sendo dado 

andamento, que sabe como são as questões burocráticas, que nunca colocou em 

questão o recurso estar em conta, pois é do conhecimento de todos os vereadores 

e de grande parte da população, que o seu questionamento não era a esse 

respeito e sim quanto às prioridades, que estava expondo a sua opinião, pois 

acha que o bairro Recanto da Lagoinha é prioridade,  assim como outros lugares, 

disse que o Vereador Guilherme Nogueira já foi secretário de saúde, e sabe 

sobre a questão das fossas, que é também uma questão de saúde, que falou com 

referencia as “prioridades”, e não que não iria ser feito, que o vereador disse que 

irão terminar o 2020 com a obra concluída, que acreditava nisso, quando 

mencionou a Rua Ezequiel Ribeiro Guimarães, não estava dizendo que os 

vereadores não estão dando importância a outros lugares, que talvez tenha sido 

mal interpretado, até mesmo porque, os vereadores fazem requerimentos com 

relação a varias áreas da cidade, inclusive o bairro Recanto da Lagoinha, onde 

todos os vereadores assinaram pra reforçar o pedido, a questão é que  para os 

moradores foi falado data, que é complicado quando se dá uma data,  mais de 

uma data, a pessoa fica na expectativa, naquela ansiedade de que a obra terá 

início, que  ficava mais tranquilo pelo vereador ter exposto que o prefeito irá a 

Belo Horizonte para estar resolvendo essa questão e estar dando uma solução ao 

problema dos moradores do Recanto da Lagoinha, que quando for parado ou 

requisitado por um morador do bairro ira dizer que fez essa solicitação na 

câmara e que o vereador expôs que o prefeito vai a  belo horizonte para fazer os 
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últimos ajustes, que acredita que a Câmara é a voz do povo, daquilo que estejam 

reivindicando em favor deles, e eles merecem uma  resposta, e precisava dela  

para estar  passando aos moradores, disse ainda que gostaria de deixar bem claro 

que em momento algum disse que os vereadores não dão importância aos outros 

bairros, que disse que na reunião de hoje foi citado a rua Ezequiel Ribeiro 

Guimarães, mas que existem outros bairros e outras localidade que necessitam  

seja dada um atenção maior, que  no seu entendimento eram prioridades. 

Palavra como Vereador Jordão de Amorim Ferreira: disse que é publico e 

notória a importância que esta casa dá ao bairro, e cabe a eles vereadores 

cobrarem do executivo, o que já foi feito através de três ou quatro requerimentos  

assinado por todos, agora precisam aguardar os tramites burocráticos. O 

Presidente após a discussão concedeu prazo regimental solicitado pelo Vereador 

Daniel Dias no Projeto de Lei  010/2019. Requerimento nº 053/2018. Autores: 

Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo Luiz X. Miranda. Colocado em primeira e 

única discussão e votação aprovado por unanimidade dos vereadores presente. 

Antes de dar início a Palavra Livre o Presidente comentou com referencia ao 

convite  para a “40ª Exposição e Concurso Leiteiro de Maripá de Minas.  

PALAVRA LIVRE: Palavra com  o Vereador João Bosco Ferreira Pires: 

Disse que foi encaminhado a esta casa  projetos de lei que já haviam sido 

sancionados pelo executivo, e no  Projeto de nº 004/2019 “Que Regulamenta os 

descontos incidentes da remuneração, aposentadoria e pensão e dá outras 

providências”,  foi feito uma emenda aditiva ao projeto com relação a descontos 

em folha de pagamento do funcionário público, e o projeto sancionado não faz  

nenhuma menção a emenda aprovada por esta casa, pediu que fosse solicitado 

ao executivo a inclusão da emenda ao projeto. Palavra como Presidente 

Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse já ter feito a solicitação no setor 

jurídico do executivo e está aguardando uma resposta, não deram prazo, mas 

informaram a correção será feita. Palavra com o Vereador João Bosco 

Ferreira Pires: Disse que havia feito a solicitação informalmente, e estava 

solicitando novamente para que ficasse registrado. Palavra com o Vereador 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Usou a palavra para comentar com 

referência a visita feita a Câmara Municipal de Goianá, disse que a reunião foi 

muito proveitosa onde despertaram nos vereadores quanto a real situação da 

saúde do município de Goianá,  e que tem afetado o município de Rio Novo pelo 

uso indiscriminado deles sem uma contra-partida, contra-partida essa que havia 

sido combinada mas não foi cumprida, disse ainda que para o desenvolvimento 

da região os municípios precisam caminhar juntos. Palavra com o Vereador 

Ivalto Rinco de Oliveira: O vereador fez uso da palavra para relatar um fato 

ocorrido na ultima segunda-feira. Disse que “não sabe  como o prefeito está 

conseguindo alguma coisa com um de seus funcionários, não irá dizer todos 

porque tem muitos que merecem respeito e sabem tratar as pessoas, tem 
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educação e cumpre com suas obrigações, quero que fique registrado e  conste 

em ata o que ocorreu  comigo nesta segunda-feira, sempre digo aqui que não 

faço muito requerimento  porque vou pessoalmente ao senhor Prefeito e tenho 

conseguido com ele muitas coisas, principalmente com relação a máquinas, 

resolvendo alguns problemas nas estradas; mas sinceramente acho que terei que 

cruzar os braços e não poderei me envolver mais nesta parte onde eu tanto 

preocupo, que são nossas estradas, atendendo  aos nossos produtores rurais, pois 

sabemos as dificuldades de cada um deles; quero passar para vocês que 

conversei com o Senhor Prefeito e ele liberou a retroescavadeira para ir a um 

propriedade rural fazer abertura de uma estrada que está desativada, pois a 

chácara estava sem morador e foi vendida, estava praticamente abandonada, e  

precisava que fosse feito um trecho pequeno de estrada que não chega a 200 

metros,  para poder chegar material, no local existem duas casas que eles 

querem arrumar, o prefeito falou que era para eu ir no barracão as 7 horas que 

ele estaria lá e iria liberar uma máquina e ver quem iria  arrumar,  que eu poderia 

marcar com a senhora que comprou a propriedade, é uma senhora de idade,  fui 

e chegando lá encontrei o Senhor Prefeito, era mais ou menos umas 6:45hs, ele 

estava tomando café com os funcionários, todos até muito alegres, cheguei e 

perguntei se estava tudo certo, e ele falou que estava de pé, perguntou por um 

dos operadores de maquina e  disseram que tinha saído para o bairro Cerâmica 

limpar um terreno, a outra máquina estava no barracão e ele mesmo foi até o 

operador da máquina pedir que ele fosse fazer o serviço, e fui junto para 

esclarecer a ele como ia ser feito, que a proprietária já estava no local, ele 

conhece bem a situação, mas quando o Senhor Prefeito disse para ele ir, ele 

respondeu que primeiro ele tinha que fazer não sei o  que para o fulano de tal, 

ele estava lubrificando a máquina, até achei uma boa pois o cara é cuidadoso, ele 

disse também que tinha que ir na Gloria, arrumar o que o fulano fez lá, mas não 

iria repetir os termo que ele utilizou, o Senhor Prefeito perguntou se por volta de 

9:30hs daria  para ele ir, ele disse que iria ver, depois o senhor prefeito saiu para 

resolver outros problemas, “que para dizer a verdade não sei como ele está 

aguentando, eu na situação que ele anda nem iria naquele barracão, pois nunca 

vi um lugar com tanto problema quanto tem naquele barracão, é um que ficou 

para traz, é outra que tinha que pegar em casa”, vendo aquilo, como eu já tinha 

comunicado com a proprietária do terreno para que ela fosse para o local 

esperar, porque disse que eles iram cedo,  fui até o operador da maquina com 

toda a educação e perguntou: “Pelo que estou vendo acho que não dá para você 

ir lá antes do almoço então a gente podia ver o seguinte, quem sabe você só vai 

poder ir depois do almoço, eu vou ligar para a senhora e falar para ela voltar 

depois do almoço”,  ele me deu foi uma reposta de baixo calão, não tenho nem 

coragem de falar o que ele falou comigo, disse que era para eu e ela irmos para 

aquele lugar, que tem feito as coisas para os outros e quando sai nem muito 
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obrigado ele ganha, e falei que ele não tem que ganhar nada mesmo não, que ele 

está ganhando da prefeitura, que é um funcionário público e recebe para isso, 

quando falei isso com ele acho que se sentiu ofendido, mas disse ainda para ele 

que ninguém é obrigado a tratar nada com ninguém, mas a partir do  momento  

que tratou  é obrigado, tinha outras pessoas no local que ouviram eu falar com 

ele, perguntei a ele se acharia bom se ele estivesse no lugar dela,  esperando no 

meio do mato,  deixando de fazer o almoço dela, deixar de cuidar da casa dela,  

e ele tentou me agredir, eu já estou com 66 anos, eu não vou agredir, eu nunca 

corri de homem, e ele deu muita sorte  porque se fosse há uns quinze ou vinte 

anos atrás ele ia achar o que queria, mas hoje eu estou com 66 anos vividos, já 

passei por muitas situações piores que essa, e hoje não sou um descontrolado, 

tenho controle da situação, mas ele tentou subir na máquina para pegar alguma 

coisa para me jogar, não sabia se ele tinha alguma coisa na máquina, se era 

alguma arma, alguma facão, mas para minha sorte o Senhor Prefeito ainda 

estava lá e assistiu tudo, o nome desse funcionário é José Luiz, um funcionário 

que só sabe reclamar,  que sempre falou comigo que ganha uma mixaria, e não 

irei dizer aqui por uma questão de ética, e eu disse a ele que se  tem a 

capacidade que diz ter e acha que está ganhado pouco, então que procure um 

lugar que pague mais, mais enquanto ele estiver aqui vai ter que fazer, que eu 

não estava ali para mandar porque a gente não manda, a gente pede,   mas tem 

certas coisas que precisam ser feitas, como por exemplo outro dia jogaram 12 

caminhões de saibro na estrada e trancou a estrada, tinha que ser espalhado se 

não fechava o transito, não passava nada , tinha que espalhar, e falou:  deu a 

minha hora, não recebo horas extra , tenho que receber 40 horas e não estou 

recebendo nem 20 horas, e agora eu pergunto a vocês: como nós vamos fazer , 

como vamos trabalhar com  pessoas que pensam dessa maneira, sabemos das 

dificuldades do município, se tivesse recurso a vontade poderia terceirizar isso 

tudo, contratava uma firma, como o Zirinho que  tem máquinas, mas a prefeitura 

não tem condições para isso, e eu ter que escutar o que escutei, eu saí de lá,  tem 

pessoas aqui que não vou citar nome,  que viu tudo o que aconteceu, inclusive lá 

tinha três pessoas com ele na máquina, ajudando a lubrificar a máquina, que 

ouviram aquilo tudo e não abriram a boca para falar nada, e eles estão certo pois 

não deviam falar, agora eu escutei coisas dele que sinceramente nesses 66 anos 

não me lembro de escutar de ninguém, ele foi muito feliz por quanto da minha 

idade,  e de como  penso hoje, e agradecer muito ao nosso Prefeito Ormeu que 

chegou lá na hora  ou eu nem sei o que poderia acontecer, porque os palavrões 

que ele falou comigo e para onde ele me mandou e o que ele mexeu comigo ao  

xingar uma pessoas que está lá debaixo do chão e que ele nem conheceu, 

sinceramente quero que isso fique gravado e conste em ata, e eu tenho fé em 

Deus que ele vendo,   se o que eu estiver falando aqui for mentira ou  estiver 

acrescentando alguma coisa, eu quero receber um  castigo, eu acho que um 
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funcionário público por maior que sejam os problemas dele, seja com família ou 

outros problemas, ele tem que respeitas aquele a quem é subordinado, porque 

queira ou não queira, nós vereadores somos uma autoridade e eu quero que seja 

constado em ata, na integra aquilo que eu estou dizendo aqui”. O vereador 

Presidente disse ser lamentável o ocorrido. Não havendo mais nenhum assunto a 

ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes 

que se lavrasse apresente ata.  
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