
 
  
 

 

                                   ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 017 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

 

 

  Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, inicia-

se a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença  dos Vereadores. Feita a 

verificação constatou-se a ausência do Vereador Mário Ribeiro da Costa, ausência justificada, 

essa de atestado médico. Segue-se a Sessão com a leitura bíblica pelo Vereador Ozéas Marinho, 

em seguida, o Presidente solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior que após sua leitura foi 

colocada em discussão e em votação e foi aprovada. Segue-se com a leitura do expediente 

recebido do Executivo Municipal, referente a retirada dos Projetos, o Presidente solicitou ao 

Secretário a leitura dos Projetos de Lei nº 002/2016 de autoria da Vereadora Silvanei Correia, 

que dispõe sobre denominação de Prédio Público no Povoado de Placa Santo Antônio; 

003/2016 também de autoria da Vereadora Silvanei Correia, concessão de título de cidadão 

juscimeirense, foi aguardado alguns instantes para apresentação de requerimentos oral, não 

havendo este expediente, o Presidente solicitou a chamada para o uso da palavra livre, a 

Vereadora Silvanei Correia, fez referência ao Projeto de Lei por ela apresentado nesta sessão, 

sobre a denominação de prédio público e concessão de título de cidadão juscimeirense e, disse 

que a aprovação dessas matérias será uma justa homenagem a esse cidadão que escreveram 

uma belíssima história em nosso Município. Também falou sobre a retirada dos projetos por 

parte do Executivo, dizendo não entender a posição  tomada pela administração municipal, 

porém, vale ressaltar que este legislativo cumpriu com sua parte no análise das matérias e 

estava preparada para sua aprovação, pois buscou informações necessárias no conhecimento 

das mesmas. O Vereador Lindomar Duarte, agradeceu a presença de todos e agradeceu a Deus 

pela oportunidade de estar mais uma vez neste parlamento, podendo defender com lealdade e 

compromisso a população de Juscimeira, discorreu sobre todos os projetos que tramitam nesta 

Casa, e que como Relator da Comissão de Justiça e Vereador, estará votando até o final deste 

ano, todas essas matérias com muita responsabilidade como fez em todo tempo. O Vereador 

Adilson no uso da palavra livre, fez referência a Eleição da próxima Mesa Diretora, que será 

composta a partir de janeiro de 2017 e cobrou daqueles que terão a responsabilidade de 

formá-la, atitudes leais e que a forma justa e verdadeira não seja desfigurada por práticas 

obscuras e desonestas. O Vereador José Wilson também, discorreu sobre as matérias que 

tramitam neste Legislativo, fez referência aos projetos retirados por parte do Executivo e disse 

não ter entendido essa decisão. Falou sobre os projetos 024 e 025/2016 (LDO e LOA), deixando 

mais uma vez a sua posição que matérias com essa importância precisa ser discutida em uma 

amplitude maior, envolvendo poderes e a população em geral, deixando claro que a sua parte 

foi feita, pois sempre teve a prática no exercício de seu mandato de analisar com todos os 

critérios necessários as matérias que aqui tramitaram, também falou sobre os projetos de lei nº 

002/2016 e 003/2016 de autoria da Vereadora Silvanei Correia, disse não ter nada contrário a 



 
  
 

 

aprovação dessas matérias, porém, gostaria de fazer uma solicitação ao Executivo para obter 

uma informação em relação ao projeto de Lei nº 002/2016, que dispõe sobre denominação de 

prédio público no povoado de Placa Santo Antônio. O Vereador Ozéas Marinho, também 

mencionou sobre todas as matérias que este Legislativo está apreciando e disse que nos 

últimos dias, procurou participar de vários encontros que fora promovido para debate sobre 

assuntos de grande relevância para administração pública, e que isso tem acrescentado muito 

no conhecimento da gestão pública, pois tem convicção que os nossos administradores 

precisam estar buscando conhecimento a todo tempo, pois vivemos em um novo modelo de 

administração pública, assim conclui o Vereador Ozéas Marinho. 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 adicionais a Agentes de Saúde 

onde o mesmo obteve votos favoráveis de seus membros à sua aprovação. Foi colocado o 

Projeto em discussão e em votação foi aprovado em 2º turno. Segue-se com a leitura do 

Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 024/2016. Dispõe sobre LDO, 

onde o mesmo recebeu votos favoráveis a sua aprovação, colocado em discussão e em cotação, 

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

referente ao Projeto de Lei nº 025/2016, dispõe sobre LOA o mesmo recebeu votos favoráveis 

de seus membros com uma Emenda apresentada, colocado em discussão e em votação, foi 

aprovado em 1º turno com a emenda apresentada. Segue-se com a leitura do Parecer da 

Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 026/2016, que dispõe sobre alteração no 

PPA. O mesmo obteve votos favoráveis de seus membros à sua aprovação, colocado em 

discussão e em votação, foi aprovado em 1º turno. O Presidente consultou o Soberano Plenário 

sobre autorização para colocar em votação nesta Sessão os Projetos de Lei nº 002/2016 e 

003/2016 de autoria da Vereadora Silvanei Correia, concluída a consulta o Plenário autorizou a 

votação do Projeto de Lei nº 003/2016, que dispõe sobre concessão de título de cidadão. O 

Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao referido Projeto, 

onde o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação, foi colocado em discussão e em 

votação e foi aprovado. Não tendo mais nada a tratar nesta Sessão, O Presidente encerrou a 

mesma, convocando a próxima Sessão para o dia 09 de dezembro de 2016, 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. 


