
 
  
 

 

                                   ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 014 DE 14 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

 

 

Aos Quatorze 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, onde foi 

constatado a ausência da Vereadora Silvanei Correia e Marlúcio Gomes, a leitura bíblica foi 

realizada pelo Vereador José Wilson Florentino. 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 Projeto de Lei nº 022/2016, de autoria do Executivo Municipal, Regulamentação da 

taxa de Coleta de Lixo no Município e Projeto de Lei de Iniciativa Popular, que dispõe sobre 

incentivo adicional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. 

Segue-se com a leitura das Indicações. Indicação nº 002/2016, de autoria do Vereador 

Lindomar Duarte, Firmar Convênio com Empresas de Correios para instalação de um posto de 

serviços no Povoado de Placa Santo Antônio, colocada em discussão e em votação foi aprovada. 

Segue-se com leitura dos Requerimentos: requerimento nº 004/2016 de Autoria do Vereador 

José Wilson e  Carlos José, solicitação de cópias de todo processo licitatório referente a reforma 

de canteiros e construção de rotatórias na Sede do Município, colocado em discussão, o 

Vereador José Wilson, disse ser função da Câmara Municipal através de seus vereadores, 

fiscalizar as ações, os atos as atividades como também as despesas do Poder Executivo é por 

isso que cobra mais uma vez essas informações, pois pode ser facilmente comprovada que até 

a presente, o Executivo não tem cumprido o que dispõe a Constituição Municipal, portanto é 

isso, que os leva, mais uma vez requerer urgência no atendimento desta reivindicação, 

colocado o Requerimento em votação, foi aprovado. O Presidente aguardou alguns instantes, 

para que se fizessem requerimento oral, não havendo este expediente, passou-se ao uso da 

palavra livre. O Vereador Mário Ribeiro, cumprimentou a todos e em especial fez referência ao 

dia do Professor, uma classe tão importante no nosso País, responsável pela formação do 

caráter de nossos cidadãos. Classe essa comprometida, responsável e de muita competência, 

porém mesmo esquecida pelos governantes, tem feito a sua parte na construção de um país 

melhor. Conclui falando da responsabilidade que esta Casa terá na votação de matérias 

importantes, porém, como sempre fez, agirá conforme sua consciência com muita 

responsabilidade, assumindo sempre uma posição, agradando ou desagradando, essa foi e será 

sua posição até o término de seu mandato. O Vereador José Wilson, cumprimentou a todos e 

fez elogios a quantidade de pessoas presentes nesta Sessão, disse que gostaria que sempre 

fosse assim, a população juscimeirense acompanhando o trabalho deste Legislativo, pois só 

assim, teria como fazer um julgamento melhor dos trabalhos desta Casa. Também fez uma  

breve referência ao processo eleitoral, agradeceu aos eleitores que mais uma vez confiaram 

nele seu voto, disse que mesmo não sendo vitorioso neste pleito, continuaria agindo como 

cidadão juscimeirense e contribuindo para melhoria de nosso Município. Concluiu dizendo que 



 
  
 

 

estará finalizando seu mandato cobrando sempre do Executivo, transparência e 

responsabilidade na aplicação do dinheiro público, pois essa será sempre sua  bandeira. O 

Vereador Adilson Miguel, agradeceu a todos que confiaram nele mais um mandato e 

continuará a representá-los com a mesma postura e responsabilidade de sempre, disse que o 

fato de vencer essas eleições, não o faz melhor do que aqueles que não se reelegeram, pois 

todos de igual modo, estão fazendo o melhor por Juscimeira. O  Vereador Ozéas Marinho 

também fez referência ao público presente nesta Sessão e disse que espera vê em 2017, essa 

Casa sempre cheia como está hoje. Pois só assim, o Vereador conseguirá divulgar seu trabalho 

neste Legislativo, também se coloca à disposição de todos para discutir as matérias que tramita 

neste Legislativo e até as que já tramitaram. Pois viu nos últimos dias, que matérias já 

aprovadas por este Legislativo de alguma forma trouxe prejuízo a alguém, por isso se coloca à 

disposição para rever determinadas situações. Fez referência ao Projeto de Lei que fixa o 

subsídio para os Vereadores na próxima legislatura e que votará o Projeto, conforme foi 

apresentado, na íntegra, porém respeita a posição dos demais Edis, quanto a essa Matéria. O 

Vereador César José, agradeceu a presença de todos e disse que sempre teve um espírito 

crítico de que por isso se candidatou na intenção de defender suas idéias e que precisou estar 

aqui legislando para entender o quanto é complicado administrar o bem público, pois não 

depende apenas da vontade, e sim das condições reais para se fazer uma boa administração, e 

isso ele constatou por várias vezes quando em audiência com o Prefeito o mesmo teve que 

priorizar o que realmente seria necessário fazer. Concluiu desejando aos eleitos, sucesso na 

condução de nosso Município. O Vereador Lindomar Duarte agradeceu a todos que nesta 

eleição o reconduziu ao 4º mandato consecutivos neste Legislativo, desejou ao Prefeito eleito, 

sucesso e que Deus dê sabedoria na condução de nosso Município. Também falou do Projeto 

de Lei que fixa o subsídio dos Vereadores, disse que buscou junto à Assessoria deste Legislativo, 

respaldo para votar essa matéria, com conhecimento e com segurança, pois não está 

infringindo nenhuma norma Constitucional. Também fez referência ao Projeto de Lei de 

iniciativa popular, e disse que estará à disposição desses servidores para a discussão e 

aprovação dessa matéria. Concluiu dizendo que em relação ao projeto que trata da taxa de 

coleta de lixo, fará um minucioso estudo sobre ele e seria bem criterioso nesta análise, assim 

terá condições de votar esse Projeto, encerrado o expediente, passou-se à Ordem do Dia. Com 

a leitura dos Pareceres da Comissão de Justiça, referente aos Projetos de Leis de autoria do 

Executivo: 018, 019, 020 e 021, que trata de extinção de ruas e desafetação de imóvel público. 

Feito a leitura, os mesmos obtiveram pareceres favoráveis à sua aprovação pelos seus 

Membros, colocado em discussão o Vereador César José, fez Pedido de Vista, com relação aos 

Projetos acima citados, que foi colocado em votação e foi aprovado. Segue-se com a leitura do 

Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 001/2016 de autoria da Mesa 

Diretora: Fixa subsídio dos Vereadores e Presidente da Câmara, feita a leitura do Parecer o 

mesmo obteve 02 votos favoráveis dos Vereadores Lindomar Duarte e Adilson Novaki e um 

voto contrário do Vereador José Wilson, o Presidente colocou o Projeto de lei em discussão, o 



 
  
 

 

Vereador José Wilson fez uma breve explanação do impacto financeiro que estará gerando caso 

seja aprovado esse aumento salarial, Justificou seu voto contrário ao Parecer por entender ser 

necessário um critério  para ser concedido tais aumentos e que está mantendo a sua posição 

contrária a esse projeto desde quando o mesmo passou a tramitar nesta Casa. Concluiu dizendo 

que não estará votando contra o aumento para fazer média com a população e sim agindo 

como sempre fez em todas as votações anteriores usando de responsabilidade e coerência. O 

Vereador César José, disse que votará a favor deste Projeto por entender a necessidade desse 

aumento, pois o Vereador em Juscimeira tem inúmeras responsabilidades com a população que 

bate à sua porta constantemente em busca de algum benefício. O Vereador Carlos José, 

também vê a necessidade de aumento no subsídio do Vereador e concordou com o Vereador 

César, que a população procura sempre ao Vereador para obter benefício. Porém, entende que 

este aumento precisa ter um critério e sugeriu que o aumento seja baseado no mesmo critério 

que aumentou o salário dos servidores públicos municipais, ou seja, aplicando o RGA. Não 

havendo mais ninguém a discutir o Presidente colocou o Projeto em votação, o Vereador Carlos 

José, solicitou o pedido de vista ao projeto. O mesmo foi colocado em votação e foi aprovado o 

pedido de vista. 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 o subsídio do Prefeito e 

Vice-Prefeito, sendo que o mesmo obteve dois votos favoráveis à aprovação e um voto 

contrário dos seus membros. O Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão, o Vereador 

Mário Ribeiro, solicitou o pedido de vista do referido Projeto que foi colocado em votação e foi 

aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao 

Projeto de Lei nº 003/2016, de autoria da Mesa Diretora que fixa subsídios dos Secretários 

Municipais. O mesmo obteve 02 votos favoráveis à aprovação e um voto contrário de seus 

respectivos Membros, colocado o Projeto de Lei em discussão, o Vereador José Wilson, 

solicitou pedido de vista do respectivo Projeto, que foi colocado em votação e foi aprovado o 

pedido de Vista, não tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente agradeceu a todos e 

convocou a próxima Sessão para o dia 28 de outubro, esta Ata depois de 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. 


