ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 008 DE 10 DE JUNHO DE 2016

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, deu-se início a
Sessão com o Presidente solicitando ao Secretário que fizesse a verificação da presença dos
Vereadores, feita a verificação, foi constatado a ausência do Vereador Carlos José, ausência
justificada pelo Vereador Mario, informando que o mesmo está em tratamento de saúde,
segue-se a Sessão com a leitura bíblica feita pelo Vereador Ozéas Marinho. O Presidente
solicitou ao Secretário a leitura da Ata da Sessão anterior, feito a leitura foi colocada em
discussão, não tendo ninguém a discutir, foi colocada em votação e foi aprovada. Segue-se a
Sessão com a leitura dos Projetos de Leis nºs 014/2016, autoria do Executivo Municipal,
contratação de servidores para Secretaria de Educação, Projeto de Lei nº 015/2016, autoria do
Executivo Municipal, abertura de Crédito Suplementar, dando continuidade o Presidente
solicitou a leitura das Indicações: Indicação nº 001/2016, de autoria do Vereador César José,
Interpretação sistemática da Lei nº 935/2015, feita a leitura, foi colocada em discussão, o
Vereador César José, discutindo a matéria se referiu a lei que proibi o tráfego de veículo
articulados nas vias públicas desse Município, o Vereador disse vê com muita preocupação a
não regulamentação de algumas questões de abrangência da Lei, de modo que está existindo
alguns abusos na fiscalização. O vereador César disse ser do conhecimento de todos que a
proibição deve ser apenas nas vias locais do Município, fazendo se deixar claro que a via lateral
da BR 364 não pode ser proibido o acesso e o tráfego de veículo, assim sendo, o vereador disse
ser necessário a regulamentação para que se resolva essa questão, e seja coibido abusos e
multas irregulares de igual modo, o vereador disse existir a proibição de veículos que estão em
processo de carga e descarga, finalizando a discussão da referida matéria, o Vereador cobrou
do Executivo Municipal que seja interpretado o artigo 3º da Lei em vigor e seja sanado
quaisquer dúvidas acerca da construção de estacionamento, pois pela análise da lei há vedação
de empreendimentos, o que pode estar violando direitos constitucionais, concluiu pedindo o
apoio dos demais edis a aprovação da referida indicação, não havendo mais ninguém, para
discutir, foi colocada a indicação em votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão, com o espaço
aberto para apresentação de requerimento oral, o Vereador Ozéas Marinho, aproveitou o
espaço e disse que estará requerendo por escrito na próxima sessão do Poder Executivo, folhas
de pagamento referente aos meses de dezembro de 2015 e folhas de janeiro, fevereiro, março,
abril e maio de 2016. Também usando do mesmo tempo determinado pelo Presidente, o
Vereador Lindomar Duarte, disse que estará requerendo do Executivo, extratos bancários da
conta onde está aplicado o recurso para aquisição da ambulância, mês a mês, com a data da
aplicação e o saldo existente até a presente data. Não havendo mais requerimento, o
Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a chamada para o uso da palavra livre. O vereador

Lindomar Duarte, expressou toda sua indignação da forma com que vem sendo conduzida a
administração municipal, pois vê os secretários municipais sem nenhuma autonomia para
conduzir suas respectivas secretarias, ao contrário de outros que tem controle de tudo, manda
e desmanda e na maioria das vezes, tem ocupado o lugar que de direito e dever deveria ser
ocupado pelo Prefeito, mas aproveitando da constante ausência do Prefeito, essas pessoas tem
conduzido e decidido todas as questões pertinentes à administração. O Vereador Lindomar
também discorreu sobre o encaminhamento dos projetos de Leis nºs 014 e 015. Chamou a
atenção dos demais edis para que se informe melhor e fique atentos com a forma que o
Executivo tem enviado as matérias para apreciação deste Legislativo, e para que os mesmos
não venham ser enganados e aprovem as matérias sem um conhecimento maior. Conclui
dizendo, que estará atento a tudo que for encaminhado pelo Executivo neste restante de
exercício, e analisará com muito zelo e prudência. No uso da palavra livre a Vereadora Silvanei
Correia, cumprimentou a todos e em especial a Secretaria de Saúde do Município, Sra. Ketty,
disse saber o quanto avançou os trabalhos da secretaria de saúde de nosso município nos
últimos meses. Pois tem acompanhado a maneira carinhosa e respeitosa por parte da equipe
que esta à frente da Secretaria e em especial a Secretária. A Vereadora também cumprimentou
o Vereador Lindomar pelo seu pronunciamento em relação a autonomia dos Secretários
Municipais, a mesma concorda inteiramente, pois se uma pessoa é nomeado Secretário é por
ser de confiança é deve ser dado a ela autonomia para que a mesma desenvolva seu trabalho,
cumprindo suas metas, e cabe ao Prefeito cobrar resultado e as informações que julgar
necessário. A vereadora disse que tem refletido muito sobre o momento político que estamos
vivendo, está certa que quando entrou no meio político foi por convicção e por entender que
todos nos somos um pouco político e precisamos da política para tudo em nossa vida e sabe
que tem contribuído e continuará contribuindo naquilo que dependa do seu esforço e trabalho
para melhoria do nosso município. O Vereador César José também parabenizou ao Vereador
Lindomar que em discurso chamou a atenção para os projetos que tramita neste Legislativo em
especial o projeto que pede autorização para contratação de pessoal, o mesmo sugeriu que se
convide a Secretária de Educação do Município, para uma reunião e se esclareça pontos de
dúvidas existente por parte desta Casa. O Vereador chamou a atenção sobre os concursos que
vem sendo feito por parte do Executivo e entende que isso precisa ser melhor esclarecido.
Concluindo o Vereador cobrou por parte do Executivo, informações sobre obras que estão
sendo realizadas no município, pois as mesmas estão em uma fase que não está sendo possível
entender se estão concluídas ou não. Por isso entende que o Prefeito ou alguém responsável
possa trazer para este Legislativo tais esclarecimentos. O Vereador José Wilson, trouxe ao
conhecimento dos presentes, informações sobre dados financeiros do Executivo, apresentando
valores arrecadados nos últimos meses, valores pagos e valores empenhados, deixando claro
que estes números apresentados e registrados através da prestação de contas, necessita de
melhor esclarecimento, para que não paire quaisquer dúvidas aqueles que buscam se informar
sobre os gastos públicos, ressaltou que é por isso que tem cobrado todo tempo que as

prestações de contas sejam enviadas para este Legislativo cumprindo os prazos legais. O
Vereador também discorreu sobre o Projeto de Lei da Suplementação e disse vê como o
Executivo tem dificuldade de gerenciar seu orçamento, pois a cada momento tem encaminhado
pedido de suplementação a essa Casa, isso demonstra uma total falta de planejamento por
parte do Executivo, pois não tem planejamento na sua execução orçamentária. O Vereador José
Wilson, disse esperar que neste resto de exercício, o Executivo demonstra mais transparência
na prestação do serviço público. Concluiu dizendo que em breve as prestações de contas serão
disponibilizadas no menor espaço de tempo para acesso da população, pois essa é a
modernidade que estamos alcançando. No uso da palavra livre, o Vereador Ozéas Marinho,
esclareceu ao Vereador Lindomar, que os Projetos de Leis encaminhados pelo Executivo, não
estão juntos, trata-se de matérias distintas, e que no momento da apreciação será discutido e
votado separadamente por si tratar de projetos com objetivos diferentes, também esclareceu
ao Vereador Lindomar, em relação ao não atendimento por parte do Executivo de pedidos
feitos por Vereadores deste Legislativo, que a forma sugerida de trancar as pautas, não é a
forma viável, pois tramita nesta Casa matérias que uma vez não apreciada no seu tempo, trará
prejuízos a nossa população, porém, entende que é preciso tomar medidas legais para esse
cumprimento. O Vereador também discutiu sobre o Projeto de Lei nº 015/2016, que trata da
suplementação, o Vereador disse entender que este pedido se faz necessário para viabilizar a
aquisição da ambulância, matéria já aprovada por esta Casa em Sessão anterior, e para que a
burocracia que segundo o Vereador, é a maior causadora dos atrasos no serviço público não
continue a atrapalhar a conclusão da compra, que este Parlamento se reúna, verifique o valor
da ambulância a ser adquirida e volte apresentando uma emenda com o valor apresentado e
que o processo de compra seja concluído, também se colocou a disposição do Executivo se
achar necessário convocar uma Sessão Extraordinária para apreciação dessa matéria. O
Vereador concluiu dizendo que tem acompanhado o brilhante trabalho da Secretária de Saúde
de nosso Município, disse ser ela uma grande revelação no serviço público, pois tem conduzido
a pasta com competência, comprometimento e acima de tudo, respeito com a nossa
população. O Vereador Adilson Novaki, disse ter observado com muita atenção o
pronunciamento de todos que o antecederam, e pode perceber que todos têm razão naquilo
que foi cobrado do Executivo, porém, como título de esclarecimento ao Vereador Lindomar,
quando o mesmo mencionou o recurso adquirido através da esteira, o mesmo foi usado para
aquisição da prensa de lixo, recurso aplicado na secretaria no período em que o Vereador
Lindomar era Secretário. O Vereador também falou sobre o Projeto de Suplementação e
entende que o Executivo encaminhou esse Projeto de Lei por necessidade e acreditamos no
bom entendimento dos poderes e assim, aguarda sua aprovação. O Vereador disse que não fala
como líder do Prefeito, apenas tem percebido o esforço e o trabalho de todos para o melhor da
população. Encerrado o expediente, passou-se para a ordem do dia. O Presidente solicitou a
leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Economia e Finanças, referente ao Projeto de Lei nº
009/2016, de autoria do Executivo, com a Emenda Aditiva apresentada. O mesmo recebeu

votos favoráveis à sua aprovação pelos seus membros. O Presidente colocou o Projeto de Lei
em Discussão, não havendo ninguém para discutir foi colocado em votação e foi aprovado em
2º Turno. Não tendo mais nada a tratar na Sessão, o Presidente agradeceu a todos e encerrou a
mesma convocando a próxima Sessão ordinária para o dia 24 de junho do corrente, esta Ata
depois de aprovada será assinada por todos os presentes.
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