PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Hidrolândia, Estado de Goiás

Às 19:00 h (dezenove horas), do dia 03, do mês de abril, 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 8ª (oitava) Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Hidrolândia. Em seguida, passou a palavra a vereadora Rosemar Duarte
da Silva Lopes, 1º (primeira) secretária, 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 7ª Sessão Ordinária foi colocada em votação e aprovada por todos, sem
impugnações. Após, o Presidente dos trabalhos anunciou a pauta do dia, com o Projeto de Lei n.
04/2019 que “Aplica indexador da revisão anual sobre o valor do subsídio dos vereadores e do
vencimento dos servidores da Câmara Municpal e dá outras providências”, apresentação do projeto
e dos pareceres das comissões competentes e 1º turno de discussão e votação. Ato contínuo, o
vereador Presidente questionou se há projetos do Poder Executivo para apresentação, sendo
informado que não; questionou se há projeto do Poder Legislativo para apresentação, sendo
informado que sim; sendo assim, o Presidente convidou a vereadora Rosemar para apresentar o
Projeto de Lei n. 04/2019 de autoria da Mesa Diretora da Casa; o Presidente questionou a secretária
se há indicações e requerimentos para apresentação, sendo informado que sim. O vereador Ivan
apresentou uma indicação sugerindo ao Poder Executivo que seja colocada uma caçamba de lixo em
frente ao condominio do “aviãozinho” localizado em Santa Maria. Indicação aprovada por todos os
vereadores presentes. O vereador Júlio apresentou uma indicação sugerindo ao Poder Executivo,
por meio da secretaria competente, que seja realizado o cercamento das áreas verdes I e II no setor
Village dos Ipês. Indicação aprovada por todos os vereadores presentes. A vereadora Rosemar leu
um oficio onde estará solicitando alguns caminhões de asfalto fresado para ser utilizado em
Hidrolândia. O vereador Edvaldo pediu a vereadora Rosemar que seja solicitado asfalto fresado
para o ponto de ônibus em frente a Assistencia Social. Antes de encerrar o expediente, o vereador
Presidente convidou o sr. Hugo Borges, secretário de Meio Ambiente para ocupar a Tribuna, on de
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este esclareceu que o aterro sanitário do município está entre os três primeiros de Goiás; que
calculam que a nova trincheira suporte os resíduos de 6 anos, o que pode ser alterado pelo
crescimento acelerado do lixo residencial; desta forma, houve por solução decidir que o lixo seria
colocado de forma vertical, possibilitando a utilização do aterro por mais 6 anos além do já previsto.
Sobre o Garavelo informou que deixou duas placas no local e que foi informado que o problema
tinha sido solucionado; que dirigiu-se a outro local e encontrou uma quantidade de lixo depositada e
eu o ideal seria descobrir quem está jogando o lixo, para tomarem as providências. Sobre a
recuperação das nascentes relata ter ocorrido reuniões e que foram feitos pedidos de ajuda, onde
obtiveram 2 mil mudas; que há um acompanhamento fotográfico, onde são requeridas fotos da
situação antes e depois; que o projeto começou com o plantio das mudas em 2018, recuperando
nesse ano 5 nascentes; que no inicio desse ano organizaram algumas documentações com os
requerimentos de pedidos de mudas, totalizando quase 5 mil. O vereador José Fernando agradeceu a
presença do sr. Hugo. O vereador José parabenizou o trabalho realizado e sugeriu que a prefeitura
faça a fiscalização para a conservação das nascentes protegidas elas novas mudas. O vereador Julio
solicitou fiscalização da retirada de terras da área verde II do Village dos Ipês, conforme sua
indicação apresentada anteriormente. Pediu também que fosse olhada a manilha Manoel Avelino
Pereira esquina com a José Lopes de Oliveira, pois está com problemas. Por fim, sugeriu que
houvesse empenho dos vereadores, no sentido de obter um trator um bobcat para deixar a
disposição do aterro, prolongando a vida útil. O vereador Welington agradeceu o trabalho e a
atenção do secretário para com os vereadores. O vereador Fabricio informou que a varias tem um
caminhao limpa fossa jogando o esgoto na saida do setor Morada Sol até chegar na BR e pediu
providencias. O secretário pediu a placa do caminhao e o vereador Fabrício ficou de enviar. O
secretário informou que eles podem perder o credenciamento caso o Projeto Ambiental não seja
aprovado e pediu urgencia nessa votação. O vereador Presidente realizou a leitura de um oficio
informando sobre uma reuniao na CMTC e pediu que os vereadores que estiverem de acordo para
assinar o oficio. Encerrado o expediente e aberta a ordem do dia, o Presidente colocou em discussão
o Projeto de Lei n. 04/2019, solicitando ao relator da CCJ que apresente o parecer caso esteja
pronto. O vereador Júlio apresentou o parecer da CCJ sendo favorável a aprovação do projeto.
Parecer aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, a vereadora Rosemar foi
convidada para apresentar o parecer de finanças, caso esteja pronto. A vereadora Rosemar
apresentou o parecer de finanças, sendo favorável a aprovação do projeto. Parecer aprovado por
todos os vereadores presentes. Encerrada a apresentação dos pareceres e não havendo discussão, o
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projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Aberta a
Tribuna do Povo o vereador Presidente, convidou o sr. Cleuber para utilizar a tribuna, onde este
informou que veio representando os comerciantes do municipio, que estão pagando uma taxa de
quase 11% e pediu que os vereadores deem olhada nisso; informou que a denuncia sobre a fraude
da saude foi constatada e confirmada pelo Ministerio Publico e que entregou a decisao do MP para
a procuradoria da Casa; que essa constatação chegará ao conhecimento de toda população; que as
pessoas denunciadas continuam trabalhando na secretaria de saude e acredita que eles deveriam ter
sido demitidos; que não tem nada contra a secretária de saude e que tem um bom relacionamento
com ela; pediu que os vereadores mostrem que tem compromisso com a comunidade. O vereador
Fabricio agradeceu o sr. Cleuber e informou que alguns vereadores foram omissos barrando o
pedido de instauração de uma CPI na Casa; que o promotor de Neropolis foi atras para verificar a
denuncia e constatou sua veracidade; que a secretária de Neropolis informa que as pessoas moram
em seu municipio e que eles irão provar que eles não tem vinculo com o municipio de Neropolis;
que ira apresentar dois pedidos de CPI’s na Casa e que espera que dessa vez os vereadores não
barrem a instauração. O sr. Cleuber disse que a população so quer transparência e informou que foi
ate o Garavelo visitar a obra da quadra de esportes e que la não esta sendo invetido o valor
anunciado. O vereador Fabricio disse que a situação em Valparaiso é pior. O Presidente convidou o
sr. Rafael para utilizar a tribuna, onde este informou aos vereadores que alguns alunos moradores
do Garavelo não conseguiram a bolsa do IF e que estão sem transporte escolar para retornar pra
casa. O Presidente informou que ira falar com o chefe do transporte escolar para ve o que pode ser
feito. O sr. Rafael informou que na ponte do Garavelo está só lama e perguntou se não poder ser
cascalhado o local. O vereador Fabricio disse que enviou um oficio ao Poder Executivo, mais que
não obteve resposta. O vereador Jose Delio disse que essas respostas devem ser enviadas a Casa e
tocou no ponto da audiencia publica sobre os problemas do Garavelo, onde poderão ser sanadas
todas as dúvidas. O vereador Julio sugeriu que o chefe do transporte escolar reuna com os alunos
que estão sem a bolsa do IF. O Presidente informou que após o fim do periodo chuvoso, irão dar
inicio ao asfalto. Encerrada a tribuna, o Presidente abriu espaço para os debates parlamentares, onde
o vereador José Fernando cumprimentou a todos os presentes e agradeceu o empenho do sr. Hugo;
o vereador Edvaldo informou que na semana passada falaram sobre o mutirao no Garavelo e
sugeriu que seja marcado para a próxima semana; o Presidente informou que conversou com o sr.
Leozão sobre o mutirao e que assim que for marcada a data informará os vereadores; o vereador
José Fernando sugeriu que seja marcado o mutirao para o final desse mês; o vereador José Délio
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parabenizou a atitude dos moradores do Garavelo e disse que os vereadores estarão sempre a
disposição para atender a comunidade; o vereador Dorival cumprimentou todos os presentes; a
vereadora Rosemar agradeceu o sr. Hugo e a presença de todos; o vereador Deusimar agradeceu a
presença de todos; o vereador Ivan disse que ate hoje não foram colocadas as lâmpadas na
continuação da av. Dirceu Mendonça e que la esta muito escuro; o vereador Wesley disse que a
frente da Câmara também está escura; o Presidente informou que conversou com o filho do Delé e
que eles irão providenciar a troca das lampadas na rua da Câmara; o vereador Júlio agradeceu a
presença de todos e parabenizou a dra. Karina; o vereador Presidente parabenizou o empenho de
todos os servidores da Casa e convidou a todos para a próxima sessão do mês de abril, dia 08/04 as
19:00 h. Por fim, foi lavrada a presente ata que, após lida, discutida e votada, se aprovada, será
assinada por mim, Sarah Aparecida Porfírio Gumiero Mariano, pelo Presidente e pela Primeira
Secretária, à qual será anexada lista assinada pelos vereadores presentes à sessão.
Welington Leandro de Souza
Presidente
Rosemar Duarte da Silva Lopes
Primeira Secretária
Sarah Aparecida Porfírio Gumiero Mariano
Secretária de Sessão

