ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 007/2017 DE 26 DE MAIO DE 2017
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete às
dezenove horas, inicia-se a Sessão com o Presidente Ronival Soares, solicitando
ao Secretário a verificação da presença dos Vereadores. Feita a Verificação
constatou-se a ausência do Vereador José Quirino da Silva, ausência essa
justificada. Segue-se com a leitura bíblica feita pelo Vereador Lindomar Duarte. O
Presidente solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior que foi colocada em
discussão e em votação e foi aprovada. Segue-se com a leitura do expediente
recebido do Executivo, referente a retirada de Projeto de Lei. O Presidente
solicitou a leitura do Projeto de lei nº 025/2017, Criação de cargo de gerente de
Transporte Escolar e leitura do Projeto de Lei Complementar nº 001/2017, que
revoga a lei Complementar nº 054/2015, altera o inciso 3º do artigo 37 da Lei
Municipal nº 860/2016 e Cria tabela dos coordenadores de Carreira. Segue-se
com a leitura das Indicações: Indicação 005/2017 de autoria do Vereador Adilson
Novaki, Patrolamento e encascalhamento nas estradas vicinais do Distrito de
Santa Elvira, colocada em discussão em votação foi aprovada. Indicação nº
003/2017 de autoria do Vereador Lindomar Duarte, limpeza geral do cemitério de
Irenópolis, colocada em discussão e em votação, foi aprovada, Indicação nº
004/2017 de autoria do Vereador Lindomar Duarte, limpeza acompanhada de
reforma no campo de futebol do Distrito de Irenópolis, colocada em discussão e
em votação, foi aprovado. Indicação nº 022/2017, criação do Distrito Industrial
em Santa Elvira, de autoria do Vereador Manoel Fagundes, Indicação nº
020/2017, reforma do mini Estádio no Distrito de Santa Elvira, autoria do
Vereador Manoel Fagundes e Indicação n 018/2017, construção de uma praça de
lazer no Distrito de Irenópolis, de autoria do Vereador Manoel Fagundes,
colocadas em discussão e em votação, foram aprovadas. Indicação nº 007 de
autoria do Vereador Ronival Soares, reforma da ponte sobre o córrego
Moribundo, estrada que dá acesso à Região do Rio Ibo, colocado em discussão e
em votação, foi aprovado. Segue-se com a leitura dos requerimentos:
Requerimento nº 001/2017 de autoria do Vereador Adilson Novaki. Solicitando do
Executivo com cópia para a controladoria, cópia de todos os processos licitatórios
do mês de Janeiro até a presente data, colocado em discussão em votação, foi

aprovado. Segue-se com a leitura das moções. Moção nº 001/2017 de autoria do
Vereador Lindomar Duarte com aval dos demais Edis, Pêsames e Solidariedade à
Família Rodrigues, Colocada em discussão e em votação, foi aprovada. Moção nº
002/2017 de autoria do Vereador Manoel Fagundes de Souza, Pêsames e
Solidariedade à Família do Sr. João Evangelista, colocada em discussão e em
votação, foi aprovada. O Presidente aguardou alguns minutos para apresentação
de Requerimento Oral. Não havendo esse expediente, passou-se ao uso da
palavra livre. O Vereador Lindomar Duarte discorreu sobre suas indicações
apresentadas nesta Sessão. Agradeceu a aprovação das mesmas pelos seus Pares
e disse esperar que o Executivo Municipal, priorize o atendimento das referidas
indicações por entender que as mesmas, vem ao encontro dos anseios da
população do Distrito de Irenópolis. Cobrou mais uma vez do Secretário Municipal
de Obras mais ações e que apresente um planejamento de trabalho na Execução
dos serviços, que priorize esse serviço da estrada que dá acesso a Cachoeira do
Prata, por entender ser essa a mais urgente e necessária. Também cobrou do
Executivo através d Prefeito Municipal que dê prioridade a prestação de serviço
para empresas e pessoas do nosso Município. O Vereador Ronival Soares, falou
sobre a visita feito ao DENIT esteve presente, vereadores, Prefeito e Assessores,
disse que a visita foi muito proveitosa e que nos próximos dias, estaremos vendo
ser feito a recuperação das pistas laterais e construção de quebra molas no
perímetro urbano. Parabenizou ao Governador Pedro Taques, pela entrega da
obra de recuperação asfaltica da estrada que dá acesso ao Distrito de São
Lourenço de Fátima, também agradeceu ao Deputado Nininho pela presença na
festa da Paróquia de São Lourenço de Fátima, Pois o mesmo tem sido sempre
presente no nosso Município. Compartilhou do mesmo pensamento do Vereador
Lindomar Duarte por entender que a prestação de serviço desse Executivo precisa
continuar dando prioridade as empresas e pessoal do nosso Município. Finalizou
agradecendo a todos que participaram da grande festa da paróquia de São
Lourenço e a todos que ajudaram na organização e segurança. O Vereador
Adilson Novaki, discorreu sobre os problemas existentes na Secretaria de Obras,
fazendo duras críticas a Secretaria Municipal, gestor da referida pasta, e disse vê
com muita preocupação a forma como o Secretário tem conduzido os trabalhos.
Também falou dos problemas existentes na Secretaria Municipal de Saúde, porem

buscou informações junto a Secretaria através de seu gestor, e todos os esforços
estão sendo feito para solucionar os problemas apresentados. Disse que estará
cobrando do Prefeito Municipal e de sua equipe que priorize as empresas e
pessoas do nosso Município no tocante a prestação de serviços. Concluiu
expressando toda sua indignação com essa campanha de difamação que meia
dúzia de desclassificados fazem para denegrir a imagem dos vereadores dessa
Casa. Portanto vê o quanto é importante a população acompanhar os trabalhos
Legislativos para vê a posição dessa Casa. O Vereador Ozéas Marinho, cobrou
posição do Executivo em relação ao pessoal que foi retirado da praça da matriz,
em decorrência da construção e disse que os mesmos busca a dias, informações
de como será conduzido, porém até o momento sem sucesso. Também cobrou a
continuidade da operação tapa buraco na sede do município. Se juntou ao
Vereador Adilson no tocante as reclamações referente à Secretaria de Obras e
sugeriu uma convocação da Secretaria para que o mesmo venha a essa Casa
prestar informações, também cobrou o patrolamento e encascalhamento da
estrada Cachoeira do Prata. A Vereadora Romilda José de Paula, lamentou o
momento político que o país vive e consequentemente o descrito que os políticos
vivem. Também fez referência aos pronunciamentos dos Vereadores que a
antecederam em relação aos trabalhos executados pela Secretaria de Obras e
sugeriu que o Secretário da pasta venha até essa Casa e preste esclarecimento
para diluir quaisquer dúvidas existentes. Cobrou por parte do Executivo a
continuidade do serviço de iluminação pública no Distrito de Santa Elvira, dizendo
ter muito a ser feito naquela localidade. Concluiu seu pronunciamento dando a
administração municipal, um prazo para a realização desse serviço. O Vereador
Manoel Fagundes discordou da afirmação do Vereador Sebastião Rodrigues
quando o mesmo diz que dados dão conta que a limpeza pública no período
noturno tem aprovação da população. Se juntou à Vereadora Romilda na
cobrança para que seja concluído o Serviço de iluminação pública no Distrito de
Santa Elvira. Também criticou a postura do Secretário de obras do município e
cobrou do Prefeito Municipal que tome posição e faça ocupar o seu devido lugar,
e não ocupe espaço que não lhe é devido. Concluiu dizendo que espera do
Prefeito municipal, mais ação para que os problemas de iluminação no Distrito de
Santa Elvira, seja resolvido no menor prazo possível. O Vereador Valdinei José,

falou do problema de iluminação pública e diante das indicações já feitas neste
sentido, espera solução. Também falou da operação tapa buraco, espera a
continuidade da mesma, seja com recurso do Estado ou com recurso próprio,
sugeriu que o Secretario de Obras seja convocado por esta Casa para apresentar
esclarecimentos desse período à frente da Secretaria, disse que continuará
cobrando melhoria para a população, por ser esse seu papel como legislador.
Encerrado o expediente o Presidente passou para a ordem do dia, com a leitura
do parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 024/2017,
Contratação de servidor onde o mesmo recebeu votos favoráveis a sua
aprovação, pelos seus membros, colocado o Projeto de Lei em Discussão, não
havendo discussão foi colocado em votação e foi aprovado. Segue-se com a
leitura do parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº
025/2017, Declaração de Utilidade Pública a Associação da Aquicultura Familiar
de Juscimeira, onde o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação pelos
seus membros. Colocado o projeto de lei em discussão em votação, foi aprovado.
Não havendo mais nada a tratar nesta Sessão, o Presidente Ronival Soares,
encerrou a mesma convocando a próxima para o dia 09 de junho do corrente ano.
Esta Ata após lida e aprovada, será assinada por todos os Vereadores que
estiveram presentes.

Adilson Miguel Novaki, José Quirino da Silva, Lindomar Duarte da Silva, Manoel
Fagundes de Souza, Ozéas Marinho de Oliveira, Romilda José de Paula, Ronival
Soares Santos, Sebastião Rodrigues Barbosa, Valdinei José da Costa.

