ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 011 DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, iniciouse 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 Marlúcio Gomes. O
Presidente solicitou ao Vereador Adilson Novaki que fizesse a leitura bíblica e em seguida
solicitou ao Secretário a leitura da Ata da Sessão anterior, após sua leitura foi colocada em
discussão e em votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura dos Projetos de Leis nºs
001, 002, 003/2016 de autoria da Mesa Diretora, que trata respectivamente da fixação dos
subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal, Prefeito e Vice-Prefeito e
Secretários Municipais. O Presidente solicitou a leitura da Indicação: Indicação nº 003/2016 de
autoria do Vereador Ozéas Marinho, construção de um cais às margens do Rio São Lourenço
neste Município, foi colocada em discussão e não tendo ninguém para discutir, foi colocada em
votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão com o Presidente solicitando a leitura do
Requerimento: Requerimento nº 003/2016 de autoria do Vereador José Wilson, solicitando a
necessidade de constar na pauta e nos projetos e leis para o exercício financeiro de 2017,
proposta orçamentária de construção de Pontes, Bueiros de concretos ou de manilhamento e
seu respectivo aterro, nos trajetos das estradas vicinais . Colocado em discussão o Vereador
José Wilson ressaltou a importância de tal investimento, pois a construção de pontes de
concretos especialmente na Zona Rural do nosso Município é um anseio de nossa população, o
Vereador citou os repasses recebidos do FETHAB que hoje os municípios recebem
mensalmente e disse que isso possibilita o Executivo se planejar e investir na construção de
obras duradouras, disse também entender que tais construções diminuirão os gastos por se
tratar de obras permanentes. Não havendo mais discussão, foi colocado em votação e foi
aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura da Moção nº 002/2016 de autoria do Vereador
Ozéas Marinho, com aval dos demais Edis, Pêsames e Solidariedade à Família Rodovalho,
Colocada em discussão, foi aprovada. O Presidente aguardou alguns instantes para
apresentação de requerimento oral, não havendo esse expediente, o Presidente, solicitou ao
Secretário que fizesse a chamada para o uso da palavra livre. O Vereador Lindomar Duarte,
expressou seu sentimento de indignação com a forma que está conduzindo o início da
campanha política em nosso Município. Pois pessoas mal intencionados e desqualificadas tem
procurado denegrir a imagem dos vereadores que possui mandato neste Município, usando de
baixaria e ofensas gratuitas. O Vereador disse que gostaria que essas pessoas acompanhassem
o trabalho deste Legislativo, pois só assim, seriam capazes de fazer uma avaliação justa dos
trabalhos legislativos. Concluiu dizendo que as urnas, mostrará o prestígio de cada um junto à
população. O Vereador Ozéas Marinho, ressaltou o bom trabalho que tem sido executado pela
administração municipal, disse vê avanços e melhorias, pois a cidade está bem cuidada, com
recuperação de galerias e dos meio-fios e essas obras tem sido contínuas e trás um aspecto

visual muito melhor ao centro de nossa cidade, além de gerar empregos para nossa população,
também ressaltou o pagamento da folha dos servidores que está sendo paga, dentro do mês.
Isso deixa o Servidor satisfeito e movimenta o comércio de nossa cidade. O Vereador concluiu
dizendo que espera que o próximo administrador tenha a responsabilidade de cuidar da cidade
e manter o pagamento em dia. O Vereador José Wilson, falou do processo político que está se
iniciando. Disse não ter preocupação com a política suja, pois no decorrer deste mandato,
procurou exercer seu mandato com transparência e respeito à população, e fará isso até o
último dia desse mandato, disse vê com muita tristeza nossa população não acompanhando os
trabalhos legislativos, pois aqui tem sido aprovados indicações, requerimentos e Projetos de Lei
de autoria do Executivo e Legislativo, que tem com certeza, melhorado a qualidade de vida de
nossa população. Sabe que muito ainda será preciso fazer, mais acredita que com
responsabilidade, planejamento e conhecimento, um gesto pode fazer a diferença, não tendo
mais ninguém para o uso da palavra livre, o Presidente passou para a ordem do dia, pedindo ao
Secretário para fazer a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Economia e Finanças,
referente ao Projeto de Lei n 016/2016, que cria a unidade de Acolhimento Institucional “Casa
Lar Gabriel Ramiro”. Feita a leitura do Parecer o mesmo recebeu votos favoráveis à sua
aprovação pelos seus membros. O Presidente colocou o Projeto de Lei em Discussão, a
Vereadora Silvanei Correia na discussão da referida matéria, solicitou “pedido de vista” para
poder debater melhor este Projeto, convidando mais seguimentos da nossa sociedade, para
que os mesmos possam contribuir com informações necessárias e só assim este projeto estará
pronto para aprovação, O Presidente colocou o pedido de vista em votação e foi aprovado, não
tendo mais nada a tratar nesta Sessão, o Presidente agradeceu a Presença de todos e convocou
a próxima sessão para o dia 08 de setembro às 13:00 horas. Esta Ata após ser 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.

