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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, DO 
PRIMEIRO PERIÓDO LEGISLATIVO, DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADO NO DIA 19 
DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, ÀS 19:30hs 

 

PRESIDENTE: RICARDO SANTANA DE OLIVEIRA  
VICE-PRESIDENTE: JOSÉ LENIVALDO ANDRADE 
1º SECRETÁRIO: JOÃO LEIVA DE CARVALHO  
2º SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE 
VEREADORES PRESENTES: Antônio Ramiro da Silva Junior, Euvaldo Nunes de 
Carvalho, Jeronimo José Fernandes Neto, Juscelino José dos Santos, Marcones Oliveira 
da Silva, Marilia Menegassi Zotarelli e Mário de Souza Félix. 
 

Às 19:30 (dezenove hora e trinta minutos) no décimo nono dia do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e vinte e um, no recinto desta Casa de Leis, no Plenário “Ana Annair Félix do 
Nascimento”. sob a Presidência do Vereador Ricardo Santana de Oliveira na presença 
dos nobres vereadores, solicitou que registrasse a presença para o início dos trabalhos, 
foi constatado a presença de todos os onze vereadores, prosseguindo o Sr. Presidente 
declarou aberta a sessão, “sob a proteção de DEUS” e franqueou a palavra aos 
vereadores que queira falar antes de deliberar para formação das Comissões 
Permanentes para o biênio 2021/2022. Com a palavra a vereadora Marilia Menegassi, 
iniciou explanando sobre a obrigação de um vereador eleito pelo povo, que o vereador 
tem que ajudar os mais necessitados por uma boa ação e não em troca de voto, e que a 
função do vereador e legislar em favor do município, fiscalizar os secretários, o gestor 
municipal, lembrando também que são bem pagos na média regional para exercer a 
função de vereador, e temos que prestar contas a quem nos elegeram, sobre as 
Comissões, e ela sendo a única com formação na área de saúde nesta Casa Legislativa, 
e por isso coloca o nome para presidir a Comissão de Saúde, Educação, Cultura e 
Assistência Social, é imperativo no ano de pandemia e com fortes suspeitas de fraudes 
nos processos de vacinais desta cidade, e também deseja participar da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação,  deixar bem claro que não quer perseguir ou atrapalhar 
os trabalhos desta casa e nem colocar nenhum empecilho o desenvolvimento do prefeito, 
e se colocar a disposição, pois os trabalhos tem ser em harmonia e com imparcialidade 
por ambos os poderes. Já protocolou 09 requerimentos, requerendo informações do 
Gestor Municipal, sobre a folha de pagamento e tem forte suspeita que há sistema de 
rachadinha, fraudulento, alguns recebem e não moram na cidade, no Portal da 
Transparência consta 68 denúncias suspeita de fraude na vacinação, onde o Prefeito 
fraudou em seu próprio benefício e excluiu a comunidade quilombola da vacinação, 
encerrando as palavra da vereadora Marilia Menegassi, o Sr. Presidente falou sobre a 
votação da escolha dos membros para compor as Comissões Permanentes, passando a 
palavra ao vereador José Lenivaldo Andrade, agradeceu a presença de todos os 
vereadores, falou sobre a escolha dos representantes das Comissões, que ele como líder 
da situação indicou os representantes para cada Comissão junto com o Presidente desta 
Casa, disse que como líder da oposição tem o direito de participar da Comissão, mas não 
pode indicar ela ao cargo de presidente da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e 
Assistência Social, seria injusto com o partido, e essas indicações foram criteriosas e não 
impede que um membro de uma comissão dê sugestões a membros de outra comissão, e 
que a função principal é defender o povo Antense, independente da Comissão que 
participa, finalizando, como nenhum vereador quis usar da palavra o Sr. Presidente 
passou a escolha dos membros das Comissão Permanente, solicitou aos Líderes 
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partidários que escolhessem os vereadores para participarem das Comissões: Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, 
Comissão de Serviços Municipais e Comissão Saúde, Educação, Cultura e Assistência 
Social. Após debates em Plenário não houve acordo entre os líderes, e o Sr. Presidente 
foi obrigado a colocar a discussão em Plenário com acordo da maioria dos vereadores. 
Prosseguindo após a discussão dos vereadores, a proposta apresentada pelo Líder da 
Situação José Lenivaldo Andrade, continuando o Sr. Presidente passou para o Plenário 
decidir se poderia submeter em votação da composição das Comissões apresentado pelo 
líder da situação, submetendo a votação o Sr. Presidente começou pelo vereador José 
Lenivaldo, foi a favor, o vereador Mário Félix, votou a favor, o vereador Antônio Ramiro, 
votou a favor, a vereadora Marilia Menegassi, foi contra e explanou sobre as escolhas 
feitas embasada em qualquer que seja decisão, se foi no Regimento Interno, e disse que 
nem tudo que é legal é moral, se escorando em regras de Regimento Interno bastante 
atrasado, fazendo a escolha de nomear para presidência de uma Comissão de Saúde, 
Educação, Cultura e Assistência Social um coleguinha, e que respeita o vereador João 
Leiva, mas disse que ele tem competência pra muitas coisas mas não para presidir uma 
CSECAS porque não é da área de saúde, e deixa seu repúdio como a Câmara como está 
se comportando e é um tapa na cara dos mais de seis mil votos, em plena pandemia 
deixar uma médica de fora da CSECAS. Prosseguindo com a votação, o vereador 
Juscelino votou a favor, o vereador Marcones votou a favor, o vereador Euvaldo Nunes 
votou a favor, o vereador Jeronimo voto a favor, o vereador João Leiva votou a favor e o 
vereador Carlos Eduardo votou a favor. A lista da composição das Comissão apresentada 
pelo líder da situação José Lenivaldo Andrade, foi aprovado em Plenário por 09(nove) 
votos a favor e 01(um) votos contra, ficando assim constituídas as Comissões 
Permanentes: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Presidente – José 
Lenivaldo Andrade, Relator – João Leiva de Carvalho e Secretário – Euvaldo Nunes de 
Carvalho; Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Presidente – Jeronimo 
José Fernandes Neto, Relator – José Lenivaldo Andrade, Secretário – Antônio Ramiro da 
Silva Junior; Comissão de Serviços Municipais, Presidente – Juscelino José dos 
Santos, Relator – Marcones Oliveira da Silva e Secretário – Jerônimo José Fernandes 
Neto; Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social, Presidente – João 
Leiva de Carvalho, Relator – Carlos Eduardo Ferreira de Andrade e Secretário – Marilia 
Menegassi Zotarelli. Após a votação o Sr. Presidente franqueou a palavra novamente, o 
vereador José Lenivaldo, criticou a maneira como a vereadora Marilia Menegassi  
criticou o colega, de que ele não é capaz de presidir a CSECAS, disse que não é o cargo, 
não é a formação já que tem uma formação de médica, seria injusto deixa-la fora da 
Comissão,  e ele como líder tem o direito de indicar, foi neste instante que o esposo da 
vereadora Marilia Menegassi, o Dr. Lucas adentrou no Plenário, alterado e chama os 
vereadores de fraude, e pediu para a vereadora Marilia levantar dessa “merda”. 
Continuando o Vereador José Lenivaldo apresentou repudio com a maneira da vereadora 
Marilia Menegassi se referiu ao vereador João Leiva de Carvalho. Com a palavra o 
vereador João Leiva de Carvalho, explanou sobre as palavras dirigida a ele pela 
vereadora Marilia Menegassi, dizendo ele que é capaz de presidir a CSCAS, e disse que 
uma médica não é capaz de administrar um hospital, porque tecnicamente é um 
administrador, fez comparações com engenheiro, advogado etc. o que conta não é a 
formação técnica e sim a capacidade de cada um, e ele se acha capaz de presidir 
qualquer comissão e pode consultar alguém da área capaz de se informar. Com a parte a 
vereadora Marilia Menegassi pediu desculpas, e explicou, que disse que ele não tinha 
competência técnica, não estava julgando a pessoa João Leiva e nem a sua força de 
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vontade, no nosso código interno diz que é um órgão técnico e seria capaz de aceitar 
qualquer pessoa no lugar dela desde que houvesse uma justificativa técnica, e esclareceu 
sobre a administração do hospital, existe uma empresa para ensinar os médicos a gerir 
um hospital. Não está dizendo que é ilegal estava questionando se é moral se isso seria a 
melhor escolha para a população ou é uma negociata política, se sentia no direito de 
questionar sim, à rigidez do arranjo, só queria presidir o cargo ao qual tem maior 
competência técnica, mas quer deixar registrado como cada um se posiciona. O Sr. 
Presidente falou sobre a escolha do dia das sessões ordinárias e também se vai ser 
presencial ou videoconferência, após debates no plenário ficou acordado por unanimidade 
dos vereadores, que as reuniões ordinárias continuariam nas sextas-feiras, a partir da 
19:30(dezenove e trinta) hs. e seram por videoconferência, até quando diminuir essa 
pandemia. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo, agradece ao Deputado Marcelinho 
Veigas, pelo empenho para conseguir a reforma do Ginásio de Esporte que foi publica a 
licitação para dar início. Com a palavra Euvaldo Nunes, falou que conseguir a reeleição, e 
deseja aos vereadores felicidade e fazer um excelente trabalho, e discussão é norma, faz 
parte na democracia, vai discutir vários assuntos, cada um tem seu objetivo, cada um vai 
defender o que e de seu interesse, e cada um tem que ser tratado com respeito, e terão 
todos meu respeito, parabenizou a todos os vereadores por estarem presentes. Com a 
palavra Antônio Ramiro, congratulou, e que é a primeira sessão neste mandato, e espera 
a pandemia passar para iniciar as sessões presencial, sobre a escolha dos membros das 
comissões, foram escolhidos pelo líder, e estou participando na de Finanças, e até hoje 
nunca ouviu falar de escolha de membros para uma comissão ser deliberada em Plenário 
é a primeira vez, e também cobrou sobre a atualização do Regimento Interno que está 
muito desatualizada. À parte, Euvaldo Nunes falou sobre um caso de reeleição, e 
alegaram que não tinha direito a reeleição porque no Regimento Interno não constava, 
mas tinha uma emenda que não foi registrado em ata. De volta Antônio Ramiro pediu ao 
Sr. Presidente para atualizar a Lei Orgânica e Regimento Interno para que possa 
trabalhar dentro da lei, ele falou também que na Lei Orgânica consta como 13 vereadores, 
mas o vereador Euvaldo esclareceu que houve uma lei federal alterando para 11 
vereadores, o vereador Mário Félix lembrou que foi votado uma lei de reeleição para 
mesa diretora, e continuando o vereador Antônio Ramiro pediu para debater sobre os 
problemas do nosso município, tentar resolver da melhor maneira e com harmonia. Com a 
palavra Jeronimo José, falou sobre as críticas construtiva, e todas as vezes que a 
vereadora Marilia ir na tribuna falar sobre obras inacabadas ou sobre qualquer crítica a 
gestão, iremos estar com o Prefeito cobrar dele. A parte Marilia, agradece aos colegas 
sobre a acolhida, e sabe que sempre haverá respeito entre ambos, e falou que 
competência, todos vereadores têm para ocupar qualquer cargo, e deixa seu respeito a 
todos e principalmente a Mesa Diretora desta Casa. A parte José Lenivaldo, agradeceu a 
vereadora Marilia sobre as palavras e citou uma cobrança da vereadora sobre a 
revitalização de um poço artesiano, e se prontificou a estudar a viabilidade com o Chefe 
do Executivo. A parte Carlos Eduardo, disse a Vereadora Marilia que qualquer solicitação 
em prol da comunidade de Antas será bem-vindo. A parte a vereadora Marilia agradeceu 
a palavra de todos. Com a palavra Juscelino, agradeceu a todos, e disse que a política é 
difícil, e as denuncia tem que ter sentido fundamentado, e a votação cada um tem sua 
opção, o Sr. Presidente constatando que não tendo mais nada a ser discutido deu por 
encerrada a presente sessão ordinária, da qual foi transcrita a Ata que após ser lida, 
achada conforme e aprovada, será redigida com está, sendo assinados por todos os 
vereadores presentes. 


