
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 003 DE 23 DE MARÇO DE 2016 

 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 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 presença de todos, segue-se a Sessão com a leitura 

bíblica feita pelo vereador César José, o Presidente solicitou ao Secretário 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 007/2016, Dispõe sobre alteração do Inciso 2 da Lei 

Municipal nº 928/2013 e Projeto de Lei nº 008/2016, autoriza revisão geral anual aos 

Servidores do Executivo e Legislativo Municipal, em seguida o Presidente solicitou a leitura 

das Indicações: Indicação 001/2016 de autoria da Vereadora Silvanei Correia Cavalheiro, 

colocação de faixa de pedestre  na Rua Eliezer Schembeck, colocada em discussão a 

Vereadora defendeu com urgência esta sinalização devido ao alto fluxo de veículos de passeio 

e principalmente de pedestres que transitam neste local. Por isso, espera do Executivo uma 

ação rápida para viabilidade dessa sinalização. Não tendo mais discussão, foi colocada em 

votação e foi aprovada. O Presidente solicitou a leitura das Moções: Moção nº 004/2016 de 

autoria da Vereadora Silvanei Correia Cavalheiro com aval dos demais Edis, Pêsames e 

Solidariedade à Família Oliveira, colocada em discussão a Vereadora Silvanei Correia, relatou a 

brilhante trajetória de vida da Senhora Maria Claudina de Jesus, conhecida carinhosamente 

por Dona Lia, mulher de fibra, digna, integra e que teve como lema de vida a honra, 

simplicidade, generosidade e o trabalho voluntário em sua comunidade, onde viveu por 

muitos anos, a Vereadora concluiu chamando a atenção dos demais Edis, para que desperte e 

perceba no nosso meio social, pessoa que tenha um histórico de trabalho prestado em prol de 

sua gente e que possamos homenageá-lo em vida, pois essa com certeza será uma 

homenagem mais justa, não tendo mais ninguém a discutir foi colocada em votação e foi 

aprovada. Moção nº 001/2016, autoria Vereador Ozéas Marinho, com aval dos demais Edis, 

Apreciação e Aplausos ao Juiz Sérgio Fernando Moro, colocada em discussão, o Vereador 

Ozéas Marinho, ressaltou os relevantes serviços por ele executado no combate a corrupção 

em nosso País, na tentativa de punir aos culpados e colaborar para construção de um País 

mais justo. Concluiu dizendo que o mesmo tem feito seu trabalho de competência e 

respeitando a lei e a ordem de nosso País, não tendo mais discussão, foi colocada em votação 

e foi aprovada. Moção nº 004/2016 de autoria do Vereador Lindomar Duarte, com aval dos 

demais Edis, Apreciação e Aplausos a equipe de Profissionais da Unidade de Saúde do Distrito 

de Irenópolis, colocada em discussão o Vereador Lindomar Duarte, parabenizou  toda equipe 

pelos relevantes serviços à frente dessa Unidade de Saúde. Pois todos têm observado que 

esta equipe não tem medido esforços para prestar um bom atendimento à população e a cada 



 
  
 

 

dia tem aperfeiçoado e se qualificado no intuito de promover uma saúde de melhor qualidade 

ao cidadão. A Vereadora Silvanei Correia, parabenizou ao Vereador Lindomar por essa ação, 

disse concordar com tudo que o mesmo ressaltou, pois tem acompanhado o trabalho dessa 

equipe e visto o esforço e o comprometimento de todos. O Vereador Ozéas Marinho, também 

parabenizou o Vereador Lindomar e disse concordar com tudo que foi falado em relação ao 

brilhante serviços executado por essa equipe. Não tendo mais discussão, foi colocada em 

votação e foi aprovada, Moção 005/2016 de autoria da Vereadora Silvanei Correia Cavalheiro, 

com aval dos demais Edis. Pêsames e Solidariedade à Família Becchi, foi colocada em 

discussão, não tendo discussão, foi colocada em votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão 

com apresentação de requerimento oral, não havendo apresentação de Requerimento oral, 

passou-se para o uso da Palavra Livre: O Vereador Lindomar Duarte, apresentou suas 

justificativas para sua ausência na Sessão ordinária passada, que devido a uma audiência com 

a Deputada Janaina Riva na Capital no mesmo dia da Sessão, não conseguiu chegar a tempo 

para a Sessão. Porém, respeita a decisão da Comissão que deu Parecer Favorável ao Projeto 

de Lei de Reformulação do PCCS do Executivo e que votaria Favorável à Matéria em seu 2º 

Turno, por  entender que será o melhor para a categoria. Também discorreu sobre o Projeto 

de Lei nº 007/2016, lido nesta sessão, entende que este recurso sempre teve como objetivo 

destiná-lo à habitação em nosso Município, porém, será necessária uma melhor avaliação, 

pois reconhece a carência da Secretaria de Saúde e a aquisição dessa ambulância ajudaria em 

muito nossa população. Usando a palavra livre, o Vereador José Wilson, também discorreu 

sobre o Projeto de lei nº 007/2016, disse ser necessário que o Executivo informe a este 

Legislativo o valor aplicado, os rendimentos da aplicação, o valor existente em conta e 

também o valor do veículo a ser adquirido, pois só assim será possível uma melhor análise. 

Cobrou do Executivo, agilidade e transparência nas solicitações feitas pelos Vereadores deste 

Legislativo, pois o Executivo não tem cumprido com suas obrigações prevista em lei no 

tocante ao encaminhamento a este Legislativo. Cobrou da Secretaria de Infraestrutura, 

prioridade nos reparos das ruas e estradas do nosso Município, pois entende ser esse o 

momento de iniciar os trabalhos no uso da palavra livre, o Vereador Adilson Novaki, fez 

referência ao Projeto de Lei nº 007/2016, e disse que embora o Recurso que está aplicado, 

tenha um outro objetivo, mas conhecendo a necessidade do setor de saúde e para que este 

recurso não continue parado em conta, é favorável a aquisição da ambulância. O Vereador 

Ozéas Marinho, também falou da falta de planejamento do Executivo no tocante ao uso desse 

recurso, e disse entender que o Legislativo falhou em não cobrar com mais atitude o 

Executivo, para que o mesmo tomasse a iniciativa de usar o recurso que sempre esteve 

disponível. O Vereador Marlúcio, pediu uma parte e disse não se sentir responsável, pois 

entende ser de responsabilidade do Executivo resolver essas questões. O Vereador César, 

também disse que é do Executivo essa responsabilidade e que participou de várias reuniões 



 
  
 

 

em que se ficou decidido que o Executivo resolveria esse problema. Porém, só agora está 

enviando essa matéria para ser analisada por este Legislativo,   o Vereador Ozéas, concluiu 

dizendo que também será favorável a aquisição da ambulância e sugeriu que a Comissão de 

Justiça, faça uma Emenda para que use do restante do recurso e se conclua a perfuração do 

poço artesiano da cidade alta. A Vereadora Silvanei Correia Cavalheiro, usou a palavra para 

trazer a discussão do Projeto de Lei nº 001/2016, reformulação do PCCS, esclarecendo a todos 

que sempre esteve favorável a aprovação dessa matéria por ter feito uma análise criteriosa, 

buscando informações junto ao Jurídico e a equipe do Executivo e por acreditar que esse 

Plano ajuda na organização administrativa, estará votando favorável a este Projeto em seu 2º 

turno e também acredita que a administração estará fazendo as adequações necessárias no 

seu passo a passo. O Vereador Carlos José, também discorreu sobre o Projeto de Lei nº 

001/2016 e apontou os critérios que o levou a votar favorável a matéria e o principal deles é 

atender o anseio da maioria dos servidores, dizendo estar tranqüilo na decisão de seu voto. 

Terminado o Expediente iniciou-se a ordem do dia. O Presidente solicitou a leitura do Parecer 

da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 001/2016, reformulação do PCCS do 

Executivo Municipal. Colocado o Projeto em discussão não tendo ninguém para discutir, foi 

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade em segundo turno. Segue a sessão com a 

leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei n º 002/2016, que 

dispõe sobre a estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal, lido o Parecer o mesmo 

obteve voto favorável a aprovação da Matéria, foi colocado em discussão não tendo ninguém 

para discutir, foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade em 2º turno. Não 

tendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou a próxima 

Sessão para o dia 08 de abril 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. 

 


