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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA 12 DE AGOSTO DE 2020. 

 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 

09:20 horas, nesta cidade de São Simão-GO, no Plenário Aldo 

dos Santos Pimenta, à Praça Cívica, centro no edifício nº 2 

reuniu- reuniu-se os vereadores para realização da presente 

Sessão Ordinária a qual esteve presidida pelo Vereador Lázaro 

Lacerda e Secretariada pela Vereadora: Vereadora Ana Maria 

Lemes- 1º Secretária e Vereador Baiano Carvoeiro - 2º 

Secretário. Inicialmente o Senhor Presidente declarou abertos 

os trabalhos desta sessão, verificou o comparecimento dos 

seguintes Vereadores: Antônio Maciel Camilo, Fábio 

Capanema, Leopoldo Rodrigues Pereira, Ludgero Alves de 

Souza Neto, Fábio Moura Siqueira (Kebinha), Adriano 

Pimenta,  Vereadoras Jane Vilarinho e Dra. Kristiane Saltão 

acompanharam por vídeos conferência. Constatou estar todos 

os vereadores presentes. Convidou a Secretária Geral Carla 

Araújo para fazer o momento com Deus. A seguir agradeceu a 

Secretária Geral pelas palavras e deu prosseguimento aos 

trabalhos, Colocada a ata da Sessão Ordinária anterior a qual 

após aprovação do plenário foi dispensada e Aprovada. 

Solicitou à Secretária que fizesse a leitura do Expediente que é 

o seguinte: DO EXPEDIENTE CONSTAM: Parecer da 

Comissão Finanças e Orçamento referente ao exercício de 

2005 com responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de 

Assis Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2006 com 
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responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2007 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2008 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2009 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2010 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2011 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2012 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2013 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos (Contas de Governo); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2013 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos ( Contas de Gestão); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2014 com 
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responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos (Contas de Governo; Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2014 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos (Contas de Gestão; Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2015 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos (Contas de Governo); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2015 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos (Contas de Gestão); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2016 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Leopoldo Pereira;( 

Contas de Governo); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2016 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Leopoldo Pereira;( 

Contas de Gestão); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2017 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Wilber Ferreira 

Floriano; ( Contas de Governo); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2017 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Wilber Ferreira 

Floriano; (Contas de Gestão). Todos os pareceres foram 

recebidos e despachados para a ordem do dia dessa sessão. 

Não havia vereadores inscritos á mesa para apresentação de 

matérias. DA ORDEM DO DIA CONTAVAM: Projeto de 

Lei nº15/20 que “Institui o mês “Maio Laranja”, dedicado 
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ao enfrentamento á violência sexual contra crianças e 

adolescentes”. De autoria dos Vereadores Antônio Camilo, 

Leopoldo Pereira, Ana Maria e Baiano. Colocado em 2ª e 

última discussão e votação foi Aprovado por unanimidade 

de votos. Projeto de Lei nº16/20 que “ Institui atendimento 

em atenção á Saúde Visual primária nos ESF”S, Escolas 

Municipais e CEMEIS no âmbito do Município de São 

Simão-GO”. De autoria do Vereador Kebinha. Antes de 

colocar em votação fez uso da palavra o autor Kebinha 

que disse: Bom dia aos ouvintes da Formato FM, 

internautas que acompanham as redes sociais que a 

Câmara dispõe eu queria pedir o Presidente para retornar 

esse projeto para as comissões para as devidas explicações 

e devidas adequações devido o parecer proferida pela 

Procuradoria da Casa. Presidente: Explicou que o Projeto 

de Lei nº16/20 de autoria do vice-presidente continua nas 

Comissões. Parecer da Comissão Finanças e Orçamento 

referente ao exercício de 2005 com responsabilidade do ex-

prefeito Sr. Francisco de Assis Peixoto; (Balanço Geral); 

Parecer da Comissão Finanças e Orçamento referente ao 

exercício de 2006 com responsabilidade do ex-prefeito Sr. 

Francisco de Assis Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da 

Comissão Finanças e Orçamento referente ao exercício de 

2007 com responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de 

Assis Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2008 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 
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Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2009 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2010 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2011 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2012 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Francisco de Assis 

Peixoto; (Balanço Geral); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2013 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos (Contas de Governo); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2013 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos ( Contas de Gestão); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2014 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos (Contas de Governo; Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2014 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos (Contas de Gestão; Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2015 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 
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Vasconcelos (Contas de Governo); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2015 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Márcio Barbosa 

Vasconcelos (Contas de Gestão); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2016 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Leopoldo Pereira;( 

Contas de Governo); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2016 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Leopoldo Pereira;( 

Contas de Gestão); Parecer da Comissão Finanças e 

Orçamento referente ao exercício de 2017 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Wilber Ferreira 

Floriano; ( Contas de Governo); Parecer da Comissão 

Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2017 com 

responsabilidade do ex-prefeito Sr. Wilber Ferreira 

Floriano; (Contas de Gestão). Antes de ser colocado em 

votação os pareceres referentes a gestão do Senhor 

Leopoldo Pereira o mesmo se ausentou do plenário. 

Retornando no momento da votação dos pareceres da 

gestão do Senhor Wilber Ferreira Floriano. Colocados cada 

um por sua vez em única discussão e votação foram 

confirmados pelo plenário por unanimidade de votos. No 

momento destinado ás explicações pessoais, Neste momento 

pediu por questão de ordem a Vereadora Dra.Kristiane que fez 

um requerimento no qual solicitou a cópia desta sessão na 

íntegra, com urgência, por não ter participado desde o início 

da sessão devido a problemas de conexão. Presidente 

respondeu que mesmo estando fora do expediente estaremos 
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organizando para Vossa Senhoria. Destinado o momento a 

palavra franca fez uso da palavra o Vereador Leopoldo 

Pereira, na tribuna disse: Senhor Presidente, nobres pares, 

ouvintes da Formato FM, presentes aqui no plenário, ex-

prefeito Assis, Drª Auriane minha amida e dê um abraço ao 

meu amigo Nilander e toda família dele, meu amigo e parceiro 

ex-prefeito Dr. Márcio que está aqui acompanhando o 

julgamento das suas contas e também em consequência a 

minha naquele final, mas parabenizo todos vocês e 

principalmente você Márcio a gente tem uma relação com 

todos da sua família, acompanho você desde quase a mesma 

idade porque a gente é mais ou menos da mesma idade, o seu 

pai Marcinho também ex-prefeito e ás vezes você foi muito 

injustiçado aqui naquele mandato, eu fui vereador, líder aqui, 

seu presidente da câmara, líder de base, tenho orgulho de falar 

que estive na sua gestão, ás vezes acontece dentro de uma 

gestão e hoje é a prova de que você trabalhou corretamente, 

você fez o que tinha que ser feito, suas contas estão aprovadas 

pelo TCM inclusive aprovado por unanimidade de votos, isso 

é o reflexo do seu trabalho. Nas ruas aquelas pessoas maldosas 

que falam coisa que não é verdade, isso fica agora 

demonstrado, é bom que eles também acompanhe a sua 

história, sua vida, tudo que vocês fez pela nossa cidade, seu 

trabalho e que ainda mais na área da saúde, então eu não 

poderia deixar aqui de falar de você. As votações são muito 

técnicas e ás vezes a comunidade não entende, hoje foi votado 

suas contas de governo e as de gestão então, os gerais e 
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também os balancetes e esse plenário aprovou as contas que 

foram apreciadas pela Comissão de Finanças e Orçamento. 

Presidente Adriano relatora Ana e Vereador Kebinha, que 

queria também dizer aqui um bom dia ao Laerte estava aqui 

ex-vereador, irmão do nosso saudoso Adelsso Nogueira ex-

presidente dessa Casa e vice-prefeito a gente tem passado e a 

comunidade ás vezes não  entende o que acontece por isso que 

a gente clama tanto, participe, acompanhe, as vezes as pessoas 

só acompanham quando realmente tem o interesse direto de 

alguma coisa ou de alguma situação ou de algum projeto que 

beneficie uma área ou outra e esse plenário trabalha, todos os 

meses a gente está aqui, todos os meses a gente está fazendo o 

nosso trabalho, todos os dias estamos na rua e cada um faz o 

seu trabalho conforme o seu discernimento e seu 

entendimento, nós fomos eleitos para estar aqui e fazer o 

nosso trabalho, então fica a explicação, peço que sempre 

acompanhe, um grande abraço, um ótimo dia a todos. 

Vereador Kebinha: Bom dia a todos novamente, quero 

cumprimentar ao ex-prefeito Assis aqui presente, Drº Auriane, 

Dr.Márcio, como diz o Leopoldo o Vereador Laerte que estava 

aqui e toda população de São Simão. A seguir salientou a 

importância da matéria que trata da saúde visual primária nas 

escolas municipais e cemeis, no âmbito do município, quero 

pedir atenção especial do Presidente da comissão de finanças e 

orçamento Adriano e da comissão de Redação, Constituição e 

justiça Leopoldo, se atentarem algumas explicações que estão 

confundindo a questão de oftalmo com essa optometria, penso 
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que nossa população terá um serviço de saúde primário com 

foco especificamente nas crianças e jovens o êxito dessa 

proposta possibilitará o profissional o diagnóstico precoce. 

Assim detectada a patologia em estágio inicial o próprio 

optometrista pode em tempo evitar, prevenir maiores danos e 

problemas visuais futuros, penso que a falta desses serviços 

primários esses alertas, esses cuidados, os devidos 

acompanhantes gravaram muitos problemas visuais que 

poderia ser precocemente diagnosticado e evitado, pois 

costumeiramente justamente pela falta desses profissionais e 

desses cuidados em optometrista vamos ao oftalmologista e 

deparamos com casos que lá na infância ou na juventude 

muito deles poderiam ser evitados por esse diagnosticado 

precoce a saúde visual primária proposta por essa Lei, por esse 

projeto de lei. Então não confunda, inclusive alguns 

comentários nas redes sociais que eu quero substituir o 

oftalmo pelo optometrista, tudo tem um limite , ele cuida o 

próprio nome da saúde visual diz primariamente, ela pode vir 

a alertar, ela cuida antes que o problema se agrave e você 

necessite de cirurgias e de oftalmo. Então nada de substituição 

isso é um serviço preventivo, São Simão hoje necessita 

urgentemente de oftalmo dado a uma enorme espera por 

procedimento cirúrgico, principalmente em pessoas acima de 

40 anos, em 80% dos casos poderiam ser evitados se tivesse a 

saúde primária, então com certeza vai as grandes filas na rede 

pública por cirurgias, pode ter certeza que a responsabilidade 

foi a falta lá do cuidado lá da saúde primária, como diz o 
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ditado “prevenir é melhor do que remediar” então eu peço 

atenção das comissões para avaliar aí o parecer proferido pela 

Procuradoria da Casa. Bom dia a todos. Presidente não tendo 

mais nem um vereador a se manifestar, cumprimento o ex-

prefeito Assis, é um momento difícil do nosso trabalho, mas 

nós estamos passando, temos que fazer nosso trabalho. 

Lembrar que esse trabalho tem seis meses que está se 

realizando, não é de um dia para o outro. Nada mais havendo a 

ser tratado agradecendo a presença de todos, encerro a 

presente sessão ordinária, cabendo a mim 1º Secretário que a 

presente lavrasse e que depois de lida, achada, segue assinada 

por mim. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ana Maria Lemes 

1º Secretária 

 

________________________________________ 

Lazinho Lacerda-Presidente 


