
ATA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) 

SESSÃO LEGISLATIVA DA LEGISLATURA 2017/2020, realizada no dia 29 de 

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 de Patrocínio.A mensagem 

bíblica foi lida pelo Sr.ª Ver.ªRaquel Aparecida Rezende Morais. Estavam presentes, na 

primeira chamada, os (as) Srs. (as) Vereadores (as): Adriana Fátima de Paula 

Magalhães; Pastor Alaércio Rodrigues Luzia (Pastor Alaércio); Prof. Alexandre Vitor 

Castro da Cruz;Fábio de Paulo dos Reis (Fabinho Gasolina); Florisvaldo José de Souza 

(Valtinho); Joel da Silva Carvalho; Sr. José de Arimatéia Neves; José Roberto dos 

Santos (Salitre); Marcilene Jacinto Queiroz; Neuza Mendes; Paulo Roberto dos Santos 

(Panxita); Raquel Aparecida Rezende Morais; Roberto Margari de Souza e Rogério 

Moreira Silva (Rogério Nelis). Não houve leitura de correspondências. A Ata da 14ª 

(Décima Quarta) Reunião Ordinária da 2ª (Segunda) Sessão Legislativa da Legislatura 

2017/2020 foi aprovada 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 184/2018, queDenomina de José 

Lemos Borges o logradouro público que especifica. (autor: Ver. Thiago Malagoli); 

Processo de Lei nº 187/2018, que Institui a Semana de Projetos Educacionais sobre a 

Constituição Brasileira e dá outras providências (autor: Ver. Thiago Malagoli); 

Processo de Decreto Legislativo nº 76/2018, queConcede título de cidadã honorária a 

senhora PatsyOxner Brasileiro. (autor: Ver. Pastor Alaércio); e Processo de Decreto 

Legislativo nº 77/2018, queConcede título de cidadão honorário ao Sr. Ramon de 

Oliveira Souza Araújo. (autora: Vereadora Adriana de Paula); e Processo de Decreto 

Legislativo nº 78/2018, que Concede título de cidadão Benemérito ao Sr. Antônio 

Francisco. (autor: Ver. Thiago Malagoli).Foi APROVADA a inserção na Ordem do Dia, 

com votação em Regime de Urgência, do Processo de Decreto Legislativo nº 77/2018, 

queConcede título de cidadão honorário ao Sr. Ramon de Oliveira Souza Araújo. 

(autora: Vereadora Adriana de Paula)Requerimento APROVADO por unanimidade. Foi 

APROVADA a inserção na Ordem do Dia, com votação em Regime de Urgência, do 

Processo de Decreto Legislativo nº 78/2018, que Concede título de cidadão 

Benemérito ao Sr. Antônio Francisco. (autor: Ver. Thiago Malagoli). Requerimento 

APROVADO por unanimidade. ORDEM DO DIA. 2ª (SEGUNDA) DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO. 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). Processo APROVADO por unanimidade. Os 

Processos de Decreto Legislativo foram aprovados em bloco.Processo de Decreto 

Legislativo nº 68/2018, que Concede título de cidadã honorária a senhora Dauane Melo 

Silva. (autora: Vereadora Raquel Rezende). Processo APROVADO por 

unanimidade.Processo de Decreto Legislativo nº 69/2018, que Concede título de 

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

Mendes). Processo APROVADO por unanimidade.Processo de Decreto Legislativo nº 

70/2018, que Concede título de cidadã honorária a senhora Simone dos Reis Albino. 

(autora: Vereadora Neuza Mendes). Processo APROVADO por unanimidade.Processo 

de Decreto Legislativo nº 71/2018, que Concede título de cidadã honorária a senhora 

Elessandra Aparecida Machado Beloni. (autora: Vereadora Neuza Mendes). 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). Processo APROVADO por unanimidade.1ª 

(PRIMEIRA) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Processo de Decreto Legislativo nº 



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

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

Pareceres pela tramitação. Processo APROVADO por unanimidade.Processo de 

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

Luiz Rogério Mendes Sirino. (autor: Ver. Pastor Alaércio). Pareceres pela tramitação. 

Processo APROVADO por unanimidade.Processo de Decreto Legislativo nº 75/2018, 

que Concede título de cidadão honorário ao senhor Darcy Andrade Silva Filho. (autor: 

Ver. Pastor Alaércio). Pareceres pela tramitação. Processo APROVADO por 

unanimidade.Os seguintes processos tiveram pareceres pela não tramitação 

APROVADOS: Processo de Lei nº 15/2017, que Dispõe sobre a instituição de feriado 

municipal e contém outras providências (autor: Prof. Alexandre Vitor Castro da Cruz); e 

Processo de Lei nº 36/2017, queDispõe sobre a concessão ao servidor público tutor, 

curador ou responsável por uma pessoa com deficiência o direito a redução de jornada 

de trabalho.  (autor: Ver. Prof. Alexandre Vitor C. Cruz). O Sr. Ver. Prof. Alexandre 

Vitor Castro da Cruz disse que é preciso reconhecer as próprias limitações; e que 

agradecia a todos pela oportunidade de reunirem-se e discutiram sobre a viabilidade 

jurídica dos projetos retromencionados.DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA.Processo 

de Decreto Legislativo nº 77/2018, queConcede título de cidadão honorário ao Sr. 

Ramon de Oliveira Souza Araújo. (autora: Vereadora Adriana de Paula). Processo 

APROVADO por unanimidade.Processo de Decreto Legislativo nº 78/2018, que 

Concede título de cidadão Benemérito ao Sr. Antônio Francisco. (autor: Ver. Thiago 

Malagoli). Processo APROVADO por unanimidade.Processo de Lei Complementar 

nº 32/2017, queAltera o art. 6º da Lei Complementar nº 122 de 17 de junho de 2014. 

(autor: Prof. Alexandre Vitor Castro da Cruz). Em Regime de Urgência com 

requerimento já APROVADO. Parecerescom sugestão de emenda pela tramitação. 

Processo APROVADO por unanimidade após a realização das emendas propostas.O Sr. 

Ver. Prof. Alexandre Vitor Castro da Cruz disse que este projeto é um anseio da grande 

maioria dos profissionais da educação; que não há vaidades nem méritos; e que trata-se 

de um projeto de todos.Foram APROVADAS, por unanimidade, as 

seguintes INDICAÇÕES: De autoria do Sr. Ver. Pastor Alaércio Rodrigues Luzia: nº 

647/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando a reforma da quadra de esportes 

da “Associação Lar da Criança”.De autoria do Sr. Ver. Prof. Alexandre Vitor Castro da 

Cruz: nº 648/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando providências junto ao 

Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos melhorias na Comunidade de 

Divisa como a construção da Praça da Saúde e a reforma/ampliação do salão do Centro 

de Desenvolvimento Comunitário - CDC.De autoria do Sr. Ver. Florisvaldo José de 

Souza (Valtinho): nº 649/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando 

providências junto ao Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos a 

construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Dourados, na estrada Patrocínio a 

Santa Rosa, PTC 170, região da Ponte Alta; nº 651/2018, ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal solicitando providências junto aos Srs. Secretários Municipais de Trânsito, 

Transporte e Segurança Pública e de Obras e Serviços Urbanos a construção de quebra-

molas e faixas elevadas para travessia de pedestres na Av. Benedito Romão de Melo.De 

autoria do Sr. Ver. Thiago Oliveira Malagoli: nº 650/2018, ao Exmo. Sr.Prefeito 

Municipal solicitando a redução da carga horária de servidor público municipal que 

possua filho portador de necessidades especiais.A Sr.ª Ver.ª Adriana Fátima de Paula 

Magalhãessolicitou ao Sr. Presidente a assinatura em conjunto a Moção de Aplausos nº 

199/2018.Foram APROVADAS, por unanimidade, as seguintes MOÇÕES DE 

APLAUSOS: De autoria do Sr. Ver. Thiago Oliveira Malagoli: nº 196/2018, ao 

Sr.Agner Leite Lima, destemido Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais; nº 199/2018, 



à APAE pelos 46 (quarenta e seis) anos de prestação de serviços de excelência à 

Comunidade patrocinense; e nº 200/2018, à EMATER Patrocínio por cumprir com 

excelência sua missão de promover o desenvolvimento sustentável através de 

assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria de qualidade de vida de 

toda sociedade mineira.De autoria do Sr. Ver. José Roberto dos Santos: nº 197/2018, 

aos Srs. Ronaldo Samuel e Nilsimar França pela conquista dos 20 (vinte) novos ônibus 

para a frota da empresa Expresso União (prejudicada).De autoria do Sr. Ver. Pastor 

Alaércio Rodrigues Luzia: nº 198/2018, ao “Costelão do Lar das Crianças” promovido 

pela Associação Lar das Crianças. De autoria daSr.ª Ver.ªAdriana Fátima de Paula 

Magalhães: nº 201/2018, a João Fernando Resende pelo recente sucesso no T.I.P 

Million, um torneiointerestadual de Poker disputado em Brasília/DF.A Sr.ª Ver.ª 

Adriana Fátima de Paula Magalhães agradeceu a todos pela aprovação do Processo de 

Lei de sua autoria, bem como da Moção de Aplausos nº 201/2018 reconhecendo o 

mérito de João Fernando, filho da servidora Valéria, nesse novo esporte que é o Poker.A 

Sr.ª Ver.ª Neusa Mendes disse que o prof. Alexandre só trouxe crescimento para esta 

Casa de Leis; que agradecia a todos pela aprovação dos Processos de Decreto 

Legislativo de sua autoria; e parabenizou o vereador Fábio de Paulo pelo seu 

aniversário.OSr. Ver. Florisvaldo José de Souza (Valtinho) agradeceu o atendimento de 

suas solicitações pelo Prefeito Municipal e pelos Secretários Municipais de Saúde e de 

Obras.ASr.ª Ver.ª Raquel Aparecida Rezende Moraes justificou sua ausência na reunião 

da semana passada por estar na oportunidade em Brasília, onde participou de uma 

reunião no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA juntamente 

com o Deputado Federal José Silva, o Diretor da instituição, o Prefeito Deiró Marra e a 

Presidente da Associação; que foi assinado um Termo de Cooperação entre o Município 

de Patrocínio e o INCRA; que um sistema de abastecimento de água para 41 (quarenta e 

uma) famílias do assentamento São Pedro foi aprovado; que agradecia a todos; e que na 

oportunidade também foi contemplada com uma emenda parlamentar de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) para a área da saúde com vistas ao atendimento de cirurgias de média e 

alta complexidade.O Sr. Ver. Fábio de Paulo dos Reis(Fabinho Gasolina)parabenizou a 

vereadora Raquel pelo seu trabalho como parlamentar na busca por melhorias aos mais 

necessitados.O Sr. Presidenteparabenizou o servidor Iramar, responsável pelo trabalho 

referente à instalação dos novos equipamentos para a transmissão ao vivo em HD das 

reuniões desta Casa.GRANDE EXPEDIENTE. O Sr. Ver. José de Arimatéia Neves 

disse que é um vereador de Patrocínio, que luta pelo que lhe chega às mãos; que chegou 

a ele um assunto relacionado à Sociedade Esportiva Patrocinense - SEP; que existem 

algumas pessoas que querem manter na atividade esse time na cidade; que tais pessoas 

seguiram o procedimento formal necessário, cuja documentação fora inclusive entregue 

à Federação Mineira de Futebol; que o novo Secretário de Esportes decidiu pela 

revogação do procedimento; que tal time não competirácom o CAP por serem de 

categorias diversas, somente engrandecerá o nosso esporte; que trata-se de uma atitude 

pequena a intenção de barrar um clube de nossa cidade; que não vê motivos para que o 

time jogue em Patrocínio, uma vez que há espaço para todos; que se posicionaram no 

sentido de que o time é uma empresa, logo precisa haver o “crivo” da Câmara; que está 

indignado com o fato ocorrido; que o povo de Patrocínio é acolhedor; que é preciso 

melhorar o esporte, não “podá-lo”; que espera que o Deiró esteja lhe ouvindo nesse 

momento; que o cidadão é livre para se expressar; que foi feita uma denúncia em 

relação ao nepotismo existente na Prefeitura; que há leis contra tal prática; que na Casa 

de Leis é preciso se dar o exemplo; que a promotoria entrou com ação de improbidade 

administrativa contra 6 (seis) vereadores; que a lei existe para disciplinar e desanimar 

quem queira burlá-la no futuro; que o Brasil anseia pela volta da moralidade na política; 



que espera que a justiça faça valer a lei nesta cidade; que  o trabalho da Dr.ª Sandra foi 

exemplar; e que o Ministério Pública está zelando por nosso município.O Sr. Ver. Joel 

da Silva Carvalho disse que tem aprendido muito com o vereador Alexandre que tem 

feito um trabalho diferenciado; que tive a oportunidade de ser o primeiro vereador a 

denunciar o que a Administração anterior fez em relação à rotatória do bairro Enéias; 

que reconhece a banca da oposição que trabalhou sem a intenção de denegrir ninguém, 

mas tão somente mostrar os absurdos; e que a Administração atual agora está fazendo 

uma obra decente; que a manifestação dos caminhoneiros tem trazido benefícios, logo 

cumprimentava cada um deles; que o cidadão patrocinense reconheceu o 

posicionamento destes profissionais e fez questão de apoiá-los nestes dias; e que vários 

vereadores também ajudaram.O Sr. Presidente parabenizou o vereador Fábio de Paulo 

por seu aniversário, bem como o ex-vereador professor Cláudio Alcântara; e que 

acompanhou a manifestação dos caminhoneiros contribuindo com o que estava ao seu 

alcance.O Sr. Paulo Roberto dos Santos (Panxita) disse que à distância também 

contribuiu com os caminheiros que estavam em manifestação; que parabenizava o 

vereador Fábio de Paulo pelo seu aniversário; que na juventude disputou diversos 

campeonatos de futebol; que apoia tanto o futebol amador quanto o profissional; que 

Patrocínio tem mais de 100.000 (cem mil) habitantes, sendo totalmente possível 

comportar 2 (duas) equipes profissionais; que é preciso abrir a possibilidade de 

competição/rivalidade para que as pessoas torçam para o time que quiserem; que 

discorda do Dr. Arimatéia em relação ao que ele disse sobre o novo Secretário de 

Esportes; que o ex-Secretário, assim como o ex-Subsecretário, ainda não aceitou a perda 

do cargo; que os 2 (dois) quiseram acabar com o futebol amador; que ele e o Vice-

Prefeito Gustavo Brasileiro “compraram a briga” em defesa da Liga Patrocinense de 

Futebol amador; que ele apoia a SEP no que for necessário; que o vereador José de 

Arimatéianada disse sobre o Secretário de Esportes que “tirou” R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) da Prefeitura irregularmente para doar à equipe da SEP; que a cada 

dia aprende a admirar o atual Prefeito de uma forma diferente, tendo certeza de que ele 

abrirá espaço para eles; e que acredita que a Secretaria de Esportes mudará para melhor, 

mas se porventura algo estiver errado também será dito aqui.O Sr. Ver. José de 

Arimatéia Neves disse que, na verdade, foi ele quem denunciou à época a intenção de 

utilizarem de forma inadequada os R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pelo irmão do 

vereador Panxita; que após a denúncia esse valor não “saiu” da Prefeitura; e que houve 

uma falta de experiência no “afã” de colocar em funcionamento a SEP, mas que a 

“evasão” desse valor não se concretizou.O Sr. Ver. Paulo Roberto dos Santos (Panxita) 

disse que ele mencionou que foram doados irregularmente R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), não “roubados”; que procurará se esclarecer melhor, mas que esse valor pode até 

ter sido devolvido aos cofres públicos, mas que doado irregularmente foi; que tem 

divergências particulares com o ex-Secretário Marcão, mas que ele é uma das pessoas 

mais honestas que conhece; que nunca mencionou nesta Casa que ele foi um Secretário 

ruim ou ladrão; e que o respeita como profissional, tendo sido um dos melhores 

Secretários que Patrocínio já teve. O Sr. Ver. Florisvaldo José de Souza (Valtinho) disse 

que o vereador José de Arimatéia entrou na justiça contra muitas pessoas, mas que não 

citou a quantidade de dívidas que restaram na cidade nem mesmo a alternância de 

Presidentes da SEP; que a Diretoria do CAP nunca disse que não cabem 2 (dois) times 

na cidade; que todas as dívidas anteriores do CAP foram saldadas; e que considerando o 

que ocorrido no passado percebe-se que as cidades não comportam 2 (dois) times, mas 

que o povo é quem decidirá.O Sr. Ver. Fábio de Paulo dos Reis (Fabinho Gasolina) 

disse que em 2010 foi indicado pela Administração para auxiliar o futebol profissional 

em Patrocínio em parceria com o Santo André; que é um apaixonado pelo esporte; que 



esteve à frente da Diretoria da SEP até 2013; que na época o clube não conseguiu 

classificação para a 1ª (Primeira) Divisão; que a partir daquele momento vieram as 

dívidas juntamente com as cobranças e os processos trabalhistas; que até hoje ainda há 

algumas dívidas sendo pagas parceladamente, o que tem colocado sua família em 

dificuldades; que, apesar de tudo, tem honrado seus compromissos; que de 2013 para 

trás não há pendências financeiras; que as possíveis dívidas de 2014 a 2016 não têm sua 

participação; que não é fácil fazer o futebol profissional, uma vez que o mesmo é 

movido a dinheiro; que na oportunidade foi encaminhado um projeto a esta Casa para 

que a Prefeitura pudesse contribuir com Sociedade Esportiva Patrocinense - SEP; que 

para o time disputar o campeonato foi necessário indicar 2 (dois) nomes; que talvez por 

inocência até mesmo do Setor Jurídico foram indicados os nomes do ex-Secretário de 

Esportes Marcos Remis e o dele, então Secretário de Obras; que eles não podiam 

receber o dinheiro que cabia ao time por fazerem parte do 1º (primeiro) escalão da 

Administração; que não houve má intenção por parte de ninguém; que o projeto previa o 

repasse de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mas que ao pagarem os primeiros R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) foi constatada a inviabilidade em relação aos 2 (dois) 

indicados; que esse valor foi ressarcido aos cofres públicos no mesmo dia em que a 

justiça determinou; que a verdade não pode ser distorcida, uma vez que eles acabaram 

sendo vítimas disso tudo; que gostaria de ter a compreensão de todos no sentido de se 

abster de eventuais manifestações em relação a esse assunto justamente por ter 

participado diretamente da SEP no passado; que é preciso reconhecer o bom trabalho 

desempenhado pela atual Diretoria do CAP por ter conseguido elevar o time à elite do 

futebol mineiro; que o Carlão está tentando organizar a Secretaria com o propósito de 

trabalhar com seriedade; que a atual Administração ainda está colocando a “casa” em 

ordem; que o nosso campo de futebol está hoje entre os melhores do Estado de Minas 

Gerais; e que o Prefeito é um homem empreendedor que resolverá facilmente essa 

questão.O Sr. Ver. Paulo Roberto dos Santos (Panxita) disse que em várias 

oportunidades apoiou o futebol local; que é torcedor do CAP, mas que o time não é 

“dono” da cidade; e que é um direito do povo escolher para qual time quer torcer.O Sr. 

Ver. Fábio de Paulo dos Reis(Fabinho Gasolina) disse que política se faz com 

inteligência.O Sr. Presidente disse que apesar das dificuldades tenta aproveitar ao 

máximo sua posição à frete desta Casa se dedicando em tempo integral e aproveitando o 

aprendizado; que o Legislativo se colocou à disposição para apoiar a instalação das 

câmeras de segurança no município; que manterá seus posicionamentos e suas 

convicções, uma vez que o povo foi quem o colocou nesta Casa; que cada um dos 

vereadores trazem consigo uma “megaestrutura” representada seja por um grande 

partido ou uma grande instituição; que ele tem somente o seu trabalho e a confiança das 

pessoas; que o Ministério Público o tem apoiado muito na administração frente a esta 

Casa, uma vez que age com transparência; que todos os atos são comunicados ao MP 

em sinal de respeito; que já está passando da hora da Secretaria de Esportes se adaptar e 

se ajeitar; e que o momento agora é para acertos.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 29 de maio de dois mil e dezoito. 

                                                                                                             

Andréia Côrtes Pereira Queiroz 

  
 

 



 

 

 

 


