
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 002 DE 11 DE MARÇO DE 2016 

Aos onze dias  do mês de março de dois mil e dezesseis, as dezenove 

horas, deu-se início a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da 

presença dos Vereadores. Feita a verificação pelo Secretário, constatou-se a 

ausência dos Vereadores Lindomar Duarte e Ozéas Marinho, Segue-se a Sessão 

com a leitura bíblica, feita pelo Vereador Carlos José, o Presidente solicitou ao 

Secretário que fosse feita a leitura da ata da Sessão anterior, que foi colocada 

em discussão e em votação e foi aprovada. O Presidente solicitou a leitura das 

Indicações: Indicação nº 001/2016 de autoria do Vereador Marlúcio Gomes 

Ferreira, construção de terminais de parada de ônibus no perímetro urbano de 

Santa Elvira às margens da BR 364, Povoado de Placa de Santo Antônio e 

Juscimeira, Indicação nº 001/2016 de autoria do Vereador Carlos José, que se 

destine parte do material resíduo asfáltico para compactação das ruas do 

perímetro urbano do Distrito de Irenópolis, colocado em discussão e em votação 

foram aprovadas. Segue-se a Sessão, com a leitura das Moções: Moção nº 

003/2016, de autoria da Vereadora Silvanei Pereira Cavalheiro, com aval  dos 

demais Edis, Pêsames e Solidariedade à Família Correia, colocada a moção em 

discussão e em votação, foi aprovada. A sessão seguiu com espaço para 

apresentação de requerimento oral. O vereador José Wilson Florentino, 

requereu à Mesa Diretora, que se faça anúncio das Sessões Ordinárias e 

Extraordinárias realizadas por este Legislativo Municipal. A sessão seguiu com o 

uso da palavra livre, o Vereador Adilson Novaki discorreu sobre o Projeto de Lei 

nº 001/2016 - Reformulação do PCSS, disse ter reunido com o Presidente do 

Sindicato e o mesmo sugeriu que este Projeto fosse retirado de Pauta, por não 

atender os anseios da categoria. Porém, ele discorda do Presidente do Sindicato, 

pois analisando o Projeto e discutindo a matéria com os demais Edis e Servidores 

Municipais, ficou convencido que a maioria está  satisfeita com esta 

reformulação. Concluiu dizendo,  está preparado para votação da matéria em 1º 

Turno. A Sessão segue-se com uso da palavra pela Vereadora Silvanei Pereira 

Cavalheiro, relatou aos presentes sobre as ações realizadas no nosso Município 

nos últimos dias. Disse ter convidado lideranças da nossa região, os membros do 

Conselho de Segurança do nosso Município e a população e em especial o 

Deputado Estadual Max Russi, para tratar dos problemas da segurança no nosso 



 
  
 

 

Município. Pois a criminalidade tem aumentado a cada dia e a população se 

encontra assustada com os últimos acontecimentos em nossa cidade. Várias 

reivindicações foram apresentadas e alguns esclarecimentos por parte do 

sargento da Polícia Militar foram feitos. Ficando acordado que o Deputado Max 

Russi, estará marcando uma audiência com o Secretário de Segurança Pública do 

Estado,  para  que juntos possamos cobrar melhorias no sistema de segurança 

de nosso Município. A vereadora também informou que tem buscado junto ao 

gabinete do Deputado Estadual, Emanuel Pinheiro, recursos do governo do 

Estado para o nosso município. Disse ter como, objetivo a construção de uma 

unidade de Saúde no Assentamento. Porém, viu que teria dificuldade  nesta 

solicitação e pediu que fosse trocada a reivindicação por aquisição de uma 

ambulância, solicitação essa já atendida. A Vereadora espera que nos próximos 

dias a Secretaria de Saúde estará recebendo este veículo. O Vereador José 

Wilson Florentino, parabenizou a todos os servidores da Secretaria envolvidos 

no projeto luz em conta, pelo brilhante trabalho em prol dos menos favorecidos, 

também parabenizou os servidores envolvidos no mutirão para regularização 

dos imóveis em  Juscimeira, e recomendou que se faça outra ação dessa 

natureza, para atingir um maior número de interessados. O Vereador também 

discorreu sobre uma indicação apresentada de sua autoria nesta Casa no 

exercício de 2015, sobre reformas de pontes na região da Piteira. Disse estar 

feliz, pois foi informado, que começou agora a reforma de uma delas, mesmo 

não sendo na velocidade pretendida, vê com satisfação o Executivo atendendo 

uma reivindicação feita por um vereador. Parabenizou ao Vereador Carlos José 

pela indicação apresentada no sentido de se colocar resíduo de asfalto nas ruas 

do Distrito de Irenópolis e conclamou os Vereadores Adilson e Marlúcio, que 

entre nesta luta e cobre do Executivo, que também faça este trabalho no Distrito 

de Santa Elvira. Finalizou informando ter assinado um abaixo assinado da 

população de Santa Elvira, solicitando a perfuração do poço artesiano, o 

Vereador entende que essa reivindicação embora pareça simples, precisa para 

ser atendida, estar prevista no orçamento do Município. Terminando o 

expediente, iniciou-se a ordem do dia. O Presidente solicitou a leitura do Projeto 

de Lei nº 001/2016 - PCCS da Prefeitura Municipal. O Presidente suspendeu a 

Sessão por 05 minutos para que a Comissão de Justiça, Economia e Finanças, 



 
  
 

 

pudesse se reunir em virtude da ausência do relator da referida Comissão. O 

Presidente a título de informação mencionou o artigo 54, inciso 4º,  onde diz que 

o Presidente da Comissão terá prazo improrrogável de 02 dias para designar ao 

relator a contar da data do seu recebimento o processo e o relator designado 

terá 07 dias para apresentar o parecer. Retomando a Sessão o Presidente 

solicitou ao secretário a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, o relator e 

Presidente Carlos José deu seu voto pela aprovação da Matéria, o vice-

presidente, Adilson Novaki, acompanhou o voto do relator e Vereador José 

Wilson, suplente, também acompanhou o voto do relator, pela aprovação da 

Matéria. Foi colocado o Projeto de lei em discussão, o Vereador José Wilson 

Florentino disse que depois de fazer uma análise criteriosa e ter reunido com a 

Diretoria do Sindicato e com a equipe técnica da Prefeitura,  chegou a conclusão 

que este Projeto não fere Direitos adquiridos e o mesmo atende a reformulação 

proposta, por isso vota pela aprovação da matéria em 1º Turno, porém, se 

colocou a disposição de todos para continuar discutindo o Projeto até a próxima 

Sessão. Discutindo o Projeto, o Vereador Carlos José, disse ter visto com muita 

tristeza e preocupação a pouca participação dos servidores, principal 

interessado nesta matéria, pois entende ser esse projeto de suma importância 

para a vida funcional dos servidores deste Executivo. Viu também com 

preocupação o Executivo ter encaminhado uma matéria dessa relevância no 

último ano de mandato, porém analisou com todos os critérios possíveis, 

procurando ouvir a todos, vota também pela aprovação do Projeto de Lei em 1º 

Turno. A Vereadora Silvanei Pereira Cavalheiro disse ter entendido a 

complexidade desse  Projeto e viu a necessidade da reformulação por parte do 

Executivo, pois o mesmo tem tratado nos últimos meses de uma maior 

organização administrativa. A Vereadora disse que é preciso que este Legislativo 

faça sua parte, e que possa legislar contribuindo com a administração municipal, 

pois entende que é disso que precisamos de Administração, em sua análise viu 

que o Projeto tem regras claras e definidas e que trás um grande incentivo ao 

Servidor para que o mesmo se qualifique em sua área de trabalho, pois e disso 

que precisamos. Em relação aos Agentes de Saúde, buscou informações e 

concluiu que o Município não tem como arcar com essas despesa no momento. 

Concluiu dizendo que por todos esses pontos apresentados, vota pela Aprovação 



 
  
 

 

da matéria em seu 1º Turno. O Vereador Adilson Novaki também usou a palavra 

para informar que obteve  informação que  com essa reformulação do PCCS, os 

servidores que recebem menores salários na administração, receberam um 

aumento de 4% nos seus salários, disse porém, que isso reforça ainda mais seu 

voto favorável a matéria. Não tendo mais ninguém para discutir, o Presidente 

colocou o Projeto em votação em 1º Turno e foi aprovado. Segue-se a Sessão 

com a leitura do Projeto de Lei nº 002/2016 – Estrutura Organizacional da 

Prefeitura. Feito a leitura do Parecer da Comissão. O Vereador  Carlos José, 

relator e Presidente, votou pela aprovação da Matéria, o Vice-Presidente Adilson 

Novaki, acompanhou o Voto do Relator e o Vereador José Wilson, suplente, 

também acompanhou o voto do Relator pela Aprovação da Matéria. Foi 

colocado o Projeto em Discussão, não tendo ninguém para discutir, foi colocado 

em votação e foi aprovado em 1º Turno. Segue-se a Sessão, com a leitura do 

Projeto de Lei nº 004/2016, contratação vinculada a Secretaria de Saúde, feito a 

leitura do Parecer da Comissão de Justiça, o relator e Presidente Carlos José, 

votou pela aprovação da matéria, o vice-presidente Adilson Novaki acompanhou 

o voto do relator. O Vereador José Wilson, suplente acompanhou o voto do 

Relator, pela aprovação da matéria, colocado o Projeto em discussão o Vereador 

José Wilson chamou a atenção da Secretaria para a forma das contratações a 

serem feitas e sugeriu que se faça em forma de seletivo, pois transforma o 

processo mais seguro e transparente, não tendo ninguém para discutir, foi 

colocado em votação e foi aprovado. Segue-se com a leitura do Projeto de Lei nº 

005/2016 - Contratação de Servidores para a Secretaria de Administração, 

leitura do Parecer da Comissão, o Relator e Presidente Carlos José, votou pela 

aprovação, vice-presidente Adilson Novaki, acompanhou o voto do relator e 

Vereador José Wilson, acompanhou o voto do Relator, colocado o Projeto em 

discussão, a Vereadora Silvanei Pereira, cobrou do Executivo que matérias dessa 

natureza, seja encaminhada no ano anterior, pois se trata de contrações de 

servidores. Porém, neste caso específico compreendeu o Executivo, pois o 

mesmo estava fazendo um levantamento para uma melhor organização. Não 

tendo mais discussão, foi colocado em votação e foi aprovado. Segue-se a 

Sessão com a leitura do Projeto de Lei nº 006/2016, Institui a Semana do Bebê 

no Município. Feito a Leitura do Parecer, o Vereador Relator e Presidente Carlos 



 
  
 

 

José, votou pela Aprovação, o Vice-Presidente acompanhou o Relator e vereador 

José Wilson acompanhou o Relator. Colocado em discussão, não teve discussão, 

foi colocado em votação e foi aprovado. Não tendo mais nada a tratar o 

Presidente agradeceu a presença de todos e convocou a próxima Sessão para o 

dia 23 de março e encerrou a presente. Esta Ata depois de aprovada será 

assinada pelos 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. 

 


