PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Hidrolândia, Estado de Goiás
Às 19:05h (dezenove horas e cinco minutos), do dia vinte e cinco, do mês de março, do ano de 2019,
havendo quórum regimental no Plenário, o Presidente da Câmara Municipal de Hidrolândia,
Vereador Welington Leandro de Souza, comunicou a todos os presentes sobre a possibilidade de
inscrições para uso da Tribuna Livre e em seguida declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 6ª
(sexta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Hidrolândia. Em seguida, passou a palavra a
Primeira Secretária, Vereadora Rosemar Duarte da Silva, que nos termos do art. 30, inciso I do
Regimento Interno declarou presentes, para registro em ata, os seguintes Vereadores: Deusimar
Augusto Mendes, Dorival Faustino Bernardes, Edvaldo Soares dos Santos, Fabrício Borges Cruvinel,
Ivan de Souza, José Délio Alves Júnior, José Fernando Pereira, Júlio Franklin de Oliveira Castro,
Wesley Pedro Soares. Registrou também sua própria presença, Vereadora Rosemar Duarte da Silva
Lopes e a do Presidente, Vereador Welington Leandro de Souza. Na sequência, o Presidente retomou
a palavra convidando a Vereadora Rosemar Duarte da Silva Lopes para leitura de um trecho da Bíblia.
Em seguida, a ata da 5ª Sessão Ordinária foi colocada em votação e aprovada por todos, sem
impugnações. O Presidente dos trabalhos anunciou a pauta do dia, o Presidente informou que o
Projeto de Resolução 01/2019 “Acrescenta alínea “e” ao inciso II, do artigo 28 da Resolução da
Câmara Municipal de Hidrolândia n.º 2/2015, que “cria o Programa de Estágio do Poder Legislativo
de Hidrolândia” e dá outras providências. Pareceres das Comissões CCJ e Educação, Saúde e
Assistência Social, 1º turno de votação. O Presidente questionou se havia projetos do Poder
Executivo e Legislativo, sendo informado pela Secretaria de Sessão que não. O Presidente
oportunizou aos Vereadores momento para apresentação de Indicações e Requerimentos, o vereador
Ivan apresentou indicação solicitando o patrolamento e a substituição de lâmpadas dos postes de
iluminação da região do Triângulo Três. Indicação aprovada por todos os vereadores presentes. Em
seguida o Presidente Convidou o Representando da ADH, Wender Batata para prestar
esclarecimentos. O vice-presidente da ADH (Associação Desportiva Hidrolandense, disse que desde
do ano de 2015, que a associação não recebe verba pública e é mantida por doações. O vereador
Fabrício pediu para que conste em ata que o Sr. Wendel e o Sr. Betinho são funcionários da prefeitura,
que a sede da ADH é nos fundos da secretaria de esportes, disse também que o vereador tem direito
de fiscalizar por se tratar de funcionário público prestando serviço a associação. O vereador Fernando
perguntou ao Sr. Wendel se a ADH paga aluguel dos campos, o Sr. Wendel respondeu que não. A
vereadora Rosemar perguntou qual o valor que o Sr. Wendel pagou para que fosse feito resonância
do joelho, o Sr. Wendel respondeu que pagou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e que foi
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feito quatro resonância, a vereadora Rosemar disse que conseguiria mais barato. O vereador Júlio
perguntou ao SR. Wendel se foi feito na juceg as alterações no estatuto da ADH, o Sr. Wendel
respondeu que foi feito a eleição e a documentação foi feita no cartório da Vanusa e foi encaminhado
a federação. O vereador José Délio perguntou ao representante da ADH se houve venda de jogadores,
o Sr. Wendel respondeu que não que o Pedrinho e o Betão foram os únicos e hoje estão no Vila Nova.
O vereador Wesley disse para o Sr. Wendel que quando vir a câmara para trazer os jogadores de
Hidrolândia para os vereadores conhecer e parabenizou o Wendel e o Betinho pelo excelente trabalho
na ADH. O expediente foi encerrado e aberta a ordem. Na pauta Projeto de Resolução 01/2019. O
Presidente convidou o relator da CCJ para apresentar o parecer, sendo favorável. Parecer aprovado
por todos os vereadores presentes. O vereador Fabrício apresentou o parecer da Comissão de
Educação, Saúde e Assistência Social, sendo favorável a aprovação do projeto. Parecer aprovado por
todos os vereadores presentes. O Presidente abriu oportunidade para a Tribuna do Povo, convidando
o Sr. Rafael da Silva Souza, para fazer uso da palavra, o qual pediu que os vereadores peça ao
Secretário de Serviços Urbanos para fazer a limpeza no Setor Grande Goiânia, devido a grande
quantidade de lixo que empresas vem descartando no setor, os vereadores se prontificaram a fazerem
ofício solicitando a limpeza e pediu para que a população ajude a denúnciar as empresas que jogam
lixos no setor. Em seguida o Presidente convidou o Sr. Gilvan para fazer uso da palavra, o Sr. Gilvan
perguntou a vereadora Rosemar à respeito da instalação do posto de saúde no Setor Garavelo, a
vereadora Rosemar disse que a Secretária da Saúde enviou um ofício dizendo que não poderá instalar
o posto de saúde devido a falta de recursos, o Sr. Gilvan reclamou do ônibus escolar lotado. O
Presidente convidou o Sr. Leandro Marques para fazer o uso da palavra. O Sr. Leandro convidou os
vereadores para visitar o Colégio Militar, e disse que o Deputado Amauri esteve lá e fez uma doação
para construção de um banheiro. O Presidente declarou aberto os Debates Parlamentares. O vereador
Ivan agradeceu a presença de todos e dos meninos da ADH. A vereadora Rosemar agradeceu a
presença do Batata e do Betinho, e convidou os vereadores para participar de um almoço no Colégio
Militar, e falou da ajuda que conseguia para o colégio. O vereador Dorival cumprimentou a todos e
agradeceu a presença. O vereador José Délio agradeceu a presença de todos da ADH, disse ser uma
satisfação em poder ajudar o colégio militar. O vereador Fabrício agradeceu os vereadores Júlio,
Welington e José Délio pelo projeto dos Estagiários, falou também a respeito do exito conseguido na
audiência Pública dos correios da entrega das correspodências no Setor Vale dos Sonhos. O vereador
José Fernando pediu para que fosse feito um ofício para o secretário de esportes Ruy e para o
secretário do meio ambiente para comparecer na sessão da próxima semana. Em seguida o vereador
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Presidente leu resposta do ofício enviado para secretaria da saúde a respeito do ponto eletrônico do
agentes comunitários e agradeceu a presença dos representantes da ADH. O Presidente Encerrou a
sessão convidando à todos os presentes para a próxima sessão ordinaria do mês de março. Por fim,
foi lavrada a presente ata que, após lida, discutida e votada, se aprovada, será assinada por mim,
Eleuza Cardoso Silva Naufel, pelo Presidente e pela Primeira Secretária, à qual será anexada lista
assinada pelos vereadores presente à sessão. Em tempo foi feito as seguintes alterações pelo vereador
Fabrício que o Wendel Batata confirmou as seguintes situações, que no período dele serviço dele
como funcionário da prefeitura ele presta serviço a ADH, que o alojamento onde os atletas da ADH
fica alojados e cedido pela prefeitura que a àgua e energia também, que foi questionado pelo vereador
Fabrício se o funcionário conhecido como Betinho que é funcionário da prefeitura também presta
serviço a ADH, o senhor Wendel confirmou que sim.
Welington Leandro de Souza
Presidente
Rosemar Duarte da Silva Lopes
Primeira Secretária
Eleuza Cardoso Silva Naufel
Secretária de Sessão
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