
 
  
 

 

              ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 006/2017 DE 12 DE MAIO DE 2017 

 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezenove 

horas, inicia-se a sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença 

dos vereadores, feita a verificação, constatou-se a presença de todos. Segue-se 

com a leitura bíblica feita pelo Vereador Adilson Novaki. O Presidente, solicitou a 

leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em votação e 

foi aprovada. Segue-se com a leitura do expediente recebido do Executivo 

Municipal, solicitando retirada de Projeto. O Presidente solicitou a leitura do 

Projeto de Lei nº 024/2017, Contratação vinculada à Secretaria Municipal de 

Saúde; Projeto de Lei nº 025/2017, dispõe sobre declaração de utilidade Pública à 

Associação da Aquicultura Familiar de Juscimeira de autoria do Executivo 

Municipal. Segue-se com a leitura das Indicações: Indicação 004/2017 autoria do 

Vereador Adilson Novaki, regularização de obras junto à Caixa - obras concluídas, 

colocada em discussão e em votação, foi aprovada. Indicação 004/2017 de 

autoria do Vereador José Quirino da Silva com aval dos Vereadores Ronival, 

Lindomar, Manoel e Valdinei, construção de quebra molas nas pistas laterais à 

Avenida JK e colocação de Redutores de velocidade na BR 364, perímetro que 

delimita o centro da cidade de Juscimeira, colocado em discussão, o Vereador 

expressa toda sua insatisfação com a forma que é conduzido coisas importantes e 

prioritária em nosso País. Pois só diante de pressão popular e quando a situação 

chega ao extremo se toma providência e pediu aos demais Edis, que vote 

favorável a essa indicação para que juntos possam cobrar dos órgãos 

competentes, a solução desse problema. Colocado em votação, foi aprovada, 

Indicação nº 018/2017 de autoria do Vereador Manoel Fagundes. Instalação de 

ventiladores e televisores na Creche de Santa Elvira. Colocada em discussão e em 

votação, foi aprovada. O Presidente solicita a leitura das Moções: Moção 

002/2017 de autoria do Vereador José Quirino da Silva, com aval dos demais Edis, 

pêsames e solidariedade à Família Silva, colocada em discussão e em votação, foi 

aprovada, Moção nº 001/2017 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, com 

aval dos demais Edis, Pêsames e Solidariedade à Família Silva, colocada em 

discussão e em votação, foi aprovada. O Presidente aguarda alguns instantes para 

apresentação de requerimento oral. Não havendo esse expediente passou-se ao 



 
  
 

 

uso da palavra Livre, o vereador Sebastião Rodrigues, se colocou à disposição do 

Executivo para votação de matérias que são do interesse do nosso Município e 

que venha de encontro à necessidade da nossa população, ressaltou as 

inaugurações realizadas no Município, todas sendo de grande valia. Sendo essas 

as primeiras de muitas que certamente virão no decorrer desse mandato. Falou 

da satisfação em receber o Secretário Estadual de Turismo em nosso Município, 

pois, o mesmo está tendo a oportunidade de conhecer  um pouco de nossas 

riquezas naturais. A Vereadora Romilda José de Paula, parabenizou a 

administração pelas inaugurações das obras no nosso Município, falou da 

satisfação em receber o Secretário de Turismo Estadual e parabenizou toda a 

equipe que compõem a Secretaria de Turismo no nosso Município pelos bons 

serviços prestados no decorrer deste governo. Também parabenizou o Vereador 

José Quirino pela indicação feita sobre redutores de velocidade no perímetro 

urbano e se colocou à disposição para lutar juntos por essa causa. O Vereador 

Ozéas Marinho cobrou do Executivo Municipal, a continuação da operação tapa 

buraco na Sede do nosso Município e que busque junto ao governo do Estado, 

recursos e conclui esse serviço que é de grande necessidade para nossa 

população. Cobrou planejamento da limpeza através da coleta de lixo e entulhos. 

Parabenizou toda a equipe de turismo Municipal, por receber em nosso 

Município, o Secretário Estadual de Turismo, conclui expressando toda sua 

preocupação com a questão da violência em nosso Município e cobrou das 

autoridades competente, resposta rápida e que esses marginais que atormentam 

os cidadãos de bem, possam pagar pelos seus atos atrás das grades. O Vereador 

Lindomar Duarte, parabenizou o Executivo pelas primeiras  obras inauguradas em 

nosso Município e disse da satisfação em acompanhar esse momento, esperando 

que muitas outras inaugurações possam se realizar no decorrer desse mandato. 

Falou da presença do Secretário de Governo no nosso Município, onde o mesmo 

está endossando as promessas do governador na pavimentação da estrada que 

dá acesso á Cachoeira do Prata no nosso Município. Também cobrou do Executivo 

através da Secretaria de Infraestrutura, o patrolamento das estradas vicinais, em 

especial nos assentamentos, pois disse ser esse o momento adequado para 

realização desse serviço. O Vereador Adilson Novaki, parabenizou ao Prefeito 

Municipal e sua equipe pelas inaugurações realizadas no Município. Se juntou ao 



 
  
 

 

Vereador José Quirino e demais Edis na luta pelos redutores de velocidade no 

perímetro urbano da nossa cidade. Cobrou que o Executivo atente para os gastos, 

principalmente na Secretaria de Obras, em relação as máquinas para que se 

encontre o melhor serviço e o melhor preço. Cobrou que realize o serviço ou 

aquisição no local já licitado da referida demanda, assim conclui o Vereador. O 

Vereador Ronival Soares, mais uma vez, ressaltou a transmissão das Sessões ao 

vivo, disse ser de grande valia, pois a população tem tido oportunidade de 

acompanhar os trabalhos legislativos. Falou do ocorrido no Distrito de São 

Lourenço de Fátima, pois deixou toda a  população estarrecida com tamanha 

violência por parte dos marginais, disse esta tomando todas as providências 

possíveis para encontrar uma saída que diminui a violência e dê a população mais 

segurança. Se colocou à disposição dos demais Edis para juntos cobrar do DNIT a 

questão das lombadas eletrônicas, também cobrou do Executivo, ações mais 

rápida e práticas nas questões de aquisições e prestação de serviços, 

principalmente no tocante a frota do Executivo. O Vereador José Quirino se 

juntou ao Vereador Ronival, estendendo o sentimento de solidariedade pelos 

atos de violência ocorrido no Distrito de São Lourenço de Fátima, parabenizou a 

administração pelas inaugurações. Porém ressaltou que no local onde se 

inaugurou o CAT já comportou uma biblioteca Municipal na gestão do Prefeito 

Ramon Itacaramby, no qual era Secretário de Educação, que infelizmente foi 

desativado por governos que sucederam a essa administração, porém espera ver 

nova biblioteca sendo implantada. Ressaltou o pronunciamento do Vereador 

Adilson Novaki, no tocante a fiscalização que precisa ser feita por parte dessa 

Casa. Parabenizou o Executivo por receber em nosso Município o Secretário 

Estadual de Turismo, pois o mesmo terá oportunidade de conhecer um pouco 

mais de nossas riquezas naturais, quando na oportunidade o mesmo reafirmou o 

compromisso já feito pelo Governador de pavimentar a estrada que dá acesso à 

Cachoeira do Prata. Cobrou do Poder Público iniciativa para mudanças na cultura 

do nosso povo, no tocante a limpeza pública de nossa cidade. Assim, conclui o 

Vereador. Manoel Fagundes parabenizou ao Prefeito Municipal, e sua equipe 

pelas obras inauguradas, ressaltou outras obras que estão em andamento com 

previsão de ser inauguradas em breve. Também cobrou do Executivo que se 

atenta a compra e serviço, e que faça conforme está determinado por lei para 



 
  
 

 

evitar problemas futuros, que obedece a legislação em vigor. Não tendo mais a 

tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma convocando a próxima 

Sessão para o dia 26 de maio do corrente. Esta Ata, após lida e aprovada será 

assinada por todos vereadores presentes. 

Adilson Miguel Novaki, José Quirino da Silva, Lindomar Duarte da Silva, Manoel 

Fagundes de Souza, Ozéas Marinho de Oliveira, Romilda José de Paula, Ronival 

Soares Santos, Sebastião Rodrigues Barbosa, Valdinei José da Costa.                                                

 


