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Aos onze dias do mês de Novembro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, deu início a 

Sessão, com o Presidente solicitando a verificação da presença dos Vereadores, constatou-se a 

presença de todos. O Presidente solicitou ao Vereador Marlúcio Gomes a leitura bíblica, em 

seguida 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 Projetos de Leis nºs 023, 024, 025 e 026/2016 de 

autoria do Executivo Municipal, que aborda sobre abertura de Créditos Suplementares, LDO 

(Lei das Diretrizes Orçamentárias) LOA (Lei Orçamentária Anual) e Alteração da Lei nº 944/2016 

(PPA) para o período 2014/2017. Segue-se a Sessão, com a leitura da Indicação nº 003/2016 de 

autoria da Vereadora Silvanei Correia: Operação tapa buracos nas Ruas João Quirino, Campos 

Sales e nas Ruas da Vila Xavier, colocada em discussão, a Vereadora Silvanei Correia, justificou a 

necessidade urgente de reparos a fim de melhorar a trafegabilidade, uma vez que, existem 

enormes buracos, o que vem danificando veículos, dificultando o trânsito e levando até mesmo 

a ocorrência de acidentes. Concluiu dizendo, ser esta uma das principais reivindicações feitas 

por alunos da escola Antônio José de Lima em visita a este Legislativo Municipal, colocada em 

votação, foi aprovada. Segue-se com a leitura das Moções nºs 001 e 002/2016 de autoria do 

Vereador Adilson Miguel Novaki, com aval dos demais Edis, Apreciação e Aplausos aos 

Senhores Marcelo Borges, José Carlos Bessa da Silva e Wanderlei Bessa Silva, colocada em 

discussão e em votação, foram aprovadas. O Presidente aguardou alguns instantes para 

apresentação de requerimento oral, não havendo este expediente, passou-se para o uso da 

palavra livre, o Vereador José Wilson Florentino, fez referência aos Projetos de Leis 024/2016 e 

025/2016, LDO e LOA, chamando a atenção para a importância destes projetos, conclamando 

os Poderes Executivo e Legislativo e sociedade Juscimeirense, para discutir essa matéria e só 

aprovada depois de amplo  entendimento, também falou sobre o incentivo aos agentes, disse 

ter buscado informações, através de pesquisas em diversos órgãos e encontrou várias 

interpretações para a referida matéria, porem, diante de tais informações, chegou a conclusão 

que estará votando favorável ao projeto de Lei. O Vereador José Wilson, também apresentou 

dados sobre o impacto financeiro que trará para o exercício seguinte, e se aprovado os projetos 

de lei, que fixa os salários do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais. Informou que por 

já ter apresentado dados sobre o impacto em relação ao subsídio dos Vereadores se sentiu na 

obrigação de fazer o mesmo em relação aos demais salários. O Vereador Lindomar, discorreu 

sobre o Projeto de Lei de iniciativa popular, sobre o incentivo dos agentes, e se colocou mais 

uma vez, favorável a sua aprovação. Cobrou do Executivo que faça esforços para recuperar as 

principais ruas da Sede deste Município, pois estão todas com enormes buracos. Concluiu 

cobrando mais uma vez, que seja feito a conservação da estrada da Cachoeira do Prata, pois a 

mesma está necessitando a tempo de reparos. O Vereador Adilson, fez alguns esclarecimentos 



 
  
 

 

sobre a manifestação que ocorreu em Santa Elvira, Profissionais da Escola Estadual. Disse estar 

acompanhando o  desenrolar dos trabalhos de reforma naquela escola e todos os esforços 

estão sendo feito, para a condução da referida obra. Por isso, viu com estranheza a 

manifestação ser realizada por essa categoria. O Vereador Ozéas Marinho, discorreu sobre 

todos os projetos que foram lidos nesta Sessão, de autoria do Executivo e disse que este 

Legislativo, está apreciando todas essas matérias, com muita atenção e responsabilidade, como 

sempre fez no decorrer desta legislatura, disse entender a manifestação dos profissionais da 

educação junto com a população de Santa Elvira. Pois só cobrando das autoridades 

competentes é que se resolve os problemas neste País. Encerrado o expediente, passou-se a 

ordem do dia, 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 o mesmo recebeu votos 

favoráveis de seus membros com uma Emenda apresentada. O Presidente colocou a Emenda 

apresentada em discussão e em votação e a mesma foi rejeitada. Segue-se com o Presidente 

colocando o Projeto de Lei conforme sua redação original em discussão e em votação e foi 

aprovado em 1º Turno. O Presidente, solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, 

referente ao Projeto de Lei nº 001/2016, de autoria da Mesa Diretora, que fixa subsídios dos 

Vereadores e Presidente da Câmara. O mesmo recebeu dois votos favoráveis à sua aprovação e 

01 voto contrário dos seus membros, colocado o Projeto em discussão e em votação foi 

aprovado com 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) contra, em 2º turno. Segue-se a Sessão com 

a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 002/2016, de autoria 

da Mesa Diretora, que Fixa subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, o mesmo recebeu votos 

favoráveis de seus membros à sua aprovação, colocado o Projeto em discussão e em votação 

foi aprovado, por unanimidade, em 2º turno. O Presidente, solicitou a leitura do Parecer da 

Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei n 003/2016, de autoria da Mesa Diretora, que 

fixa subsídios dos Secretários Municipais. O mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros 

à sua aprovação, colocado em discussão e em votação, foi aprovado por unanimidade em 2º 

turno. O Presidente, solicitou do Soberano Plenário, autorização para colocar em votação o 

Projeto de Lei nº 023/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de 

Créditos suplementares, pois o mesmo tem pedido de urgência, tendo aceitação de todos os 

Edis, o Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, onde o mesmo recebeu 

votos favoráveis à sua aprovação pelos seus membros. O Presidente colocou o Projeto de Lei 

em discussão e em votação e foi aprovado.  Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente 

encerrou a Sessão, convocando a próxima para o dia 25 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. 


