ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 015 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016.

Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de dois mil e dezesseis às dezenove horas, inicia-se a
Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos Vereadores. Feita a
verificação, constatou-se a ausência dos Vereadores Carlos José e Marlúcio Gomes, em seguida
foi feita a leitura bíblica pelo vereador Mário Ribeiro. O Presidente solicitou ao Secretário a
leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em votação e foi aprovada.
Segue-se a Sessão com a leitura dos expedientes recebido do Executivo Municipal e pedidos de
vistas deste Legislativo. O Presidente solicitou a leitura da Moção nº 007/2016 de autoria da
Vereadora Silvanei Correia com aval dos demais Edis. Pêsames e solidariedade e moção
008/2016 de autoria da Vereadora Silvanei Correia com aval dos demais edis, pêsames e
solidariedade, colocada em votação foram aprovadas. O Presidente aguardou alguns instantes
para apresentação de requerimento oral, não havendo este expediente, passou-se ao uso da
palavra livre. O Vereador Mário Ribeiro expressou toda sua preocupação com as áreas urbanas
e suburbanas de nosso Município e informou que empresas tem requerido essas áreas com fins
e pesquisas, porém todos nos sabemos qual é o real motivo, o que realmente querem e se
apropriar do nosso grande potencial turístico que possuímos que é nosso lençol de águas
termais, cobrou do Executivo Municipal providências no sentido de controlar nossas áreas
urbanas e sugeriu que este controle, seja feito através de Lei Municipal, proibindo qual tipo de
exploração nesta área. Pois só assim, estaremos protegendo nossa maior riqueza. O Vereador
também registrou o trabalho do Deputado Federal, Carlos Bezerra em nossa região, com
entrega de patrulhas mecânicas no setor agrícola e resfriadores de leite e disse que outros
projetos estão sendo encaminhados para nossa região. Concluiu dizendo que mesmo não
estando neste Legislativo, continuará trabalhando em prol de nossa população. O Vereador
José Wilson, discorreu sobre a retirada do Projeto de Lei de autoria do Executivo sobre a Taxa
de coleta de lixo, disse entender que a retirada não foi a melhor decisão, pois se trata de uma
matéria que aumentaria as receitas municipais, que poderia com isso melhorar as condições da
coleta de lixo em nossa cidade. Entende que o Executivo e Legislativo mais a população precisa
estar preparado para este tipo de discussão e juntos, encontrar o melhor caminho. Concluiu
fazendo uma demonstração sobre o impacto que terá se aprovado o projeto de lei que reajusta
o salário dos Vereadores e Presidente da Câmara, disse que estará votando contrário ao
Projeto, porém respeitará qual for a decisão, pois essa matéria esta sendo discutida pelo
Plenário deste Legislativo, que será soberano quanto a sua decisão. A Vereadora Silvanei
Correia fez alguns esclarecimentos sobre a Revisão territorial dos Municípios, deixando claro
que acompanhou este processo desde seu início, junto com representantes do Poder Executivo
e que agora pôde perceber que os argumentos apresentados foram acatados e surtiram efeitos
positivos, pois com a conclusão do relatório final, nosso Município não está tendo nenhum tipo

de prejuízos. A vereadora também cobrou por parte do Executivo, investimento no esporte e
no lazer de uma maneira, pois estamos carente nesta área e temos um grande percentual de
jovens em nosso município, buscando esta oportunidade de lazer. A vereadora fez referências
ao Processo eleitoral em nosso Município e conclamou aos cidadãos juscimeirense que se
envolva na política e que disputem as eleições, especialmente as mulheres. Pois só assim,
teremos mais mulheres no poder defendendo a população, assim conclui a Vereadora.
Lindomar Duarte, parabenizou ao Vereador Mário Ribeiro, pela sua preocupação com o nosso
subsolo, disse que realmente é de responsabilidade do Executivo cuidar e proteger nossas
riquezas naturais, e se colocou à disposição para juntos tomar as providências necessárias. Pois
essa, já é uma bandeira que defende nesta Casa. Também fez referência ao Projeto de Lei de
iniciativa Popular sobre incentivos aos agentes de Saúde e Combate a Endemias, se colocou
favorável a sua aprovação, também cobrou da Secretaria de Obras, a recuperação da estrada
da Cachoeira do Prata, por entender ser esse nosso principal ponto turístico. O Vereador Ozéas
Marinho, fez referência ao Projeto de Lei sobre a Taxa da Coleta de Lixo e disse concordar com
a sua retirada por parte do Executivo, informou ter estado em Brasília em um encontro de
novos gestores e um dos assuntos ali tratado, se referiu a coleta de lixo, onde pode perceber a
complexidade deste assunto. Por isso entende que realmente essa matéria deve ser discutida a
partir do próximo ano, trazendo para dentro da discussão, o Executivo o Legislativo e a
população juscimeirense, em atenção à cobrança do Vereador Lindomar sobre a recuperação
da estrada da Cachoeira, o Vereador Ozéas, disse já ter falado com o Secretário de obras e o
mesmo disse que estará começando os serviços naquele trecho. Encerrado o expediente,
passou a ordem do dia, com o Presidente solicitando a leitura dos pareceres da Comissão de
Justiça, referente aos Projetos de Leis nºs 018, 019, 020 e 021/2016, extinção de ruas e
desafetação de imóvel público, onde os mesmos receberam votos favoráveis de seus membros.
O Presidente colocou os projetos em discussão e a Vereadora Silvanei Correia fez pedido de
vistas nos referidos Projetos para uma melhor avaliação, colocado o pedido de vistas em
votação o mesmo foi aprovado. Segue-se a Sessão, com a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei de Iniciativa Popular, que dispõe sobre incentivos aos
agentes de Saúde e Endemias, o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação pelos seus
membros, colocado em discussão, o Vereador José Wilson, fez pedido de vistas à matéria, para
uma melhor análise, colocado o pedido de vista em votação, o mesmo foi aprovado. O
Presidente solicitou a leitura do parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de lei que
fixa subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal, onde o mesmo recebeu 02
votos favoráveis à sua aprovação e 01 voto contrário dos seus respectivos membros, colocado
em discussão e em votação foi aprovado em 1º turno, com 05 votos favoráveis e 01 contrário e
02 ausências. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto
de lei que fixa subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, o mesmo recebeu votos favoráveis a sua
aprovação, colocado em discussão e em votação, o projeto foi aprovado em 1º turno com
06(seis) votos favoráveis e 02 (duas) ausências. Segue-se com a leitura do parecer da Comissão

de Justiça, referente ao Projeto que fixa subsídios aos Secretários Municipais, o mesmo
recebeu votos favoráveis à aprovação de seus membros, colocado em discussão e em votação
foi aprovado em 1º turno com 06 (seis) votos favoráveis e 02 ausências. Não tendo mais nada a
tratar nesta Sessão o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou a próxima Sessão
Ordinária, para o dia 11 de Novembro do corrente, esta Ata após lida e aprovada será assinada
por todos os Vereadores presentes.

Adilson Miguel Novaki, Carlos José de Oliveira, César José da Silva, José Wilson Florentino,
Lindomar Duarte da Silva, Mário Ribeiro da Costa, Marlúcio Gomes Ferreira, Ozéas Marinho
de Oliveira e Silvanei Pereira Correia Cavalheiro.

