
 
  
 

 

                                   ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 013 DE 23 DE SETEMBRO DE 2016. 

 

Aos vinte e três dias do mês de Setembro de dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas, inicia-se a Sessão com o Presidente, solicitando ao Secretário que fizesse a 

verificação da presença dos Vereadores. Feita a verificação, constatou-se a ausência do 

Vereador José Wilson Florentino, ausência justificada pelo Vereador Mário Ribeiro. O 

Presidente solicitou ao Vereador Mário Ribeiro a leitura bíblica, em seguida, solicitou 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 018, 019, 020 e 021/2016 de autoria do Executivo 

Municipal, que trata sobre extinção de ruas e desafetação de Imóvel público. O Presidente 

solicitou a leitura das Indicações. Indicação nº 001/2016 de autoria do Vereador Adilson Novaki, 

construção de uma unidade de pronto atendimento na Sede do Município, indicação nº 

002/2016 de autoria do Vereador Adilson Novaki, pavimentação asfáltica da estrada que dá 

acesso à cachoeira do Prata. Colocada em discussão e em votação foram aprovadas. O 

Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de requerimento oral, não havendo 

esse expediente, foi solicitado ao Secretário a chamada para o uso da palavra livre. O Vereador 

César José, chamou a atenção de todos para as propostas que tem ouvido neste período de 

campanha eleitoral, pois vê que são proposta sem nenhuma condição de ser realizada, haja 

visto o período em que nosso País, nosso Estado e conseqüentemente nosso município vive. O 

Vereador entende que nosso próximo administrador precisa trabalhar e muito na organização 

administrativa de todos os setores do Executivo, criando assim, mecanismo suficiente para 

fazer uma administração que venha de encontro com a nossa população, assim concluiu o 

Vereador. A Vereadora Silvanei Correia no uso da palavra, disse entender que o cumprimento 

das propostas feitas neste período eleitoral, dependerá de um esforço coletivo de todos, 

cobrando seus parlamentares que recursos sejam destinados ao nosso Município, porém para 

que isso ocorra, será necessário que o Município esteja apto ao recebimento e não 

inadimplente como está no atual momento. A Vereadora também expressou a sua indignação 

com pessoas que estão enganando a nossa população mais simples, dizendo que casas do 

Governo Federal, estão vindo em nome de Vereadores, disse que estará desmentindo esse 

absurdo por ser conhecedora de como são viabilizada tais recursos. Encerrado o expediente, 

passou-se para a Ordem do dia, com o Presidente solicitando a leitura do Parecer da Comissão 

de Justiça, referente ao Projeto de Lei 001/2016 de autoria da Vereadora Silvanei Correia, que 

institui o Programa menor aprendiz em nosso Município, sendo que o mesmo recebeu votos 

favoráveis de seus membros pela sua aprovação. O Presidente colocou o Projeto de lei em 

discussão e em votação e foi aprovado. Não tendo mais nada a tratar nesta  

Sessão, o Presidente convocou a próxima Sessão para o dia 14 de Outubro do corrente. 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. 


