
 
  
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 009 DE 24 DE JUNHO DE 2016 

 

Aos vinte quatro dias do mês de junho de dois mil e dezesseis às dezenove horas, deu-se 

início a Sessão Ordinária com o Presidente solicitando ao Secretário que fizesse a verificação da 

presença dos Vereadores. Feita a verificação constatou-se a ausência dos Vereadores Mário 

Ribeiro da Costa e Marlúcio Gomes, ausência essas justificadas. O Presidente solicitou a 

Vereadora Silvanei Correia que fizesse a leitura bíblica, em seguida o Presidente solicitou ao 

secretário a leitura da ata da sessão anterior, que lida foi colocada em discussão e em votação e 

foi aprovada, segue-se a sessão com a leitura das Indicações: Indicação nº 002/2016 de autoria 

do Vereador César José, encascalhamento nas estradas de Placa Santo Antônio a Águas 

Quentes, colocado a indicação em discussão o Vereador César, disse que esta indicação tem 

como objetivo atender as diversas reivindicações feitas pelos moradores daquela região, haja 

visto que as estradas está em péssimo estado de conservação, dificultando o tráfico de 

veículos. O Vereador também ressaltou que estas estradas são diariamente utilizadas para 

escoamento da produção agropecuária e principalmente pela produção do leite que é coletado 

diariamente, o vereador conclui pedindo apoio de todos os Edis para aprovação da referida 

matéria, não havendo mais discussão, foi colocada em votação e foi aprovada. Indicação nº 

004/2016, de autoria do Vereador José Wilson Florentino, para efetuar reforma do muro do 

cemitério de Placa de Santo Antônio e Indicação nº 005/2016 de autoria também do Vereador 

José Wilson, ampliação da rede de abastecimento de energia elétrica e troca de luminárias no 

Bairro Cajus, na Sede do Município, colocada em Discussão não havendo discussão, foi colocada 

em votação e foi aprovada. A Sessão seguiu com a leitura dos requerimentos, Requerimento nº 

001/2016, de autoria do Vereador Ozéas Marinho, solicitação de cópias das folhas de 

pagamento dos servidores públicos, comissionados e contratados na Administração Municipal, 

relativo aos meses de dezembro de 2015 e janeiro a maio de 2016. Colocado em discussão o 

Vereador Ozéas disse que este requerimento tem como objetivo atender a desejo de vários 

vereadores com assento nesta casa de Leis, pois assim, os mesmos terão como acompanhar 

mais de perto os gastos do Poder Executivo no tocante a folha de pagamento dos servidores 

municipais, não tendo mais ninguém para discutir foi colocado em votação e foi aprovado, 

Requerimento nº 002/2016, autoria Vereador José Wilson Florentino, solicitação de folhas de 

pagamento referente aos meses de março de 2015 e abril de 2016, colocado em discussão, não 

houve ninguém para discutir, foi colocado em votação e foi aprovado. O Presidente aguardou 

alguns minutos para os Nobres Edis fizesse requerimento oral. Como não houve este 

expediente, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a chamada para o uso da palavra 

livre. O Vereador Adilson Novaki cumprimentou a todos os presentes e em especial a Secretária 

de Saúde, Ketty e a Secretária de Ação Social, Kelly e sua equipe de trabalho, disse reconhecer 



 
  
 

 

os relevantes serviços prestados por essas secretárias, e quem tem ganhado com isso e o povo 

de Juscimeira. Concluiu desejando que os trabalhos possam continuar acontecendo e 

avançando cada vez mais. O Vereador Carlos José discorreu sobre os Projetos de Leis que estão 

sendo apreciado nesta Sessão, o que se refere a contratação de servidores e a abertura de 

Créditos Suplementar, disse ter analisado os projetos e viu a necessidade de sua aprovação, 

pois isso estará votando favorável as matérias, também disse acreditar que o Executivo 

Municipal estará agindo com responsabilidade no tocante a contratação como também na 

abertura de Crédito Suplementar. No uso da palavra, o Vereador Ozéas Marinho, ressaltou os 

bons serviços prestados pelas secretarias de Saúde e Ação Social, ocupada pelas senhoras Ketty 

e Kelly Paniago, disse saber das dificuldades encontradas por essas Secretárias para conseguir 

fazer um bom trabalho e que em muitas vezes, abre mão da vida pessoal, para se entregar ao 

trabalho. Disse acompanhar os trabalhos e vê que as mesmas se entregam de forma incansável  

para atender da melhor forma a população de nosso Município, ressaltou também que em 

pesquisa realizada para avaliação de governo, as Secretárias de Saúde e Ação Social tem tido 

uma ótima avaliação, o Vereador também reconhece que a administração municipal nos 

últimos meses tem mostrado resultado positivo no seu modo de governar. Pagando seus 

servidores em dia e melhorando o aspecto visual de sede  do Município. Concluiu dizendo que 

espera que melhore ainda mais até o final do governo. O Vereador José Wilson ressaltou mais 

uma vez a transparência no serviço público, tanto no Legislativo como o Executivo, disse ser 

essa sua bandeira enquanto tiver assento neste Legislativo, disse vê mesmo que de forma 

tímida, avanços e espera que em breve as informações cheguem a população de forma clara e 

transparente. O Vereador também discorreu sobre as obras que estão sendo realizada no 

Município, disse ser cobrado constantemente pela população sobre a conclusão das mesmas, e 

tem procurado estar informado sobre os acontecimentos, pois sabe que em muitas vezes a 

culpa não é da administração municipal e isso precisa ser informado à população. O Vereador 

concluiu dizendo que continua cobrando da administração todas as informações que julgar 

necessário, pois assim estará cumprindo com seu papel de Vereador. A Vereadora Silvanei 

Correia cumprimentou a todos e em especial a Secretária de Educação, Senhora Genizalva, 

disse que a tempo acompanha seu trabalho na Secretaria e sua nomeação do cargo de 

Secretária, foi uma grande justiça, pois ninguém mais que ela merece essa nomeação, pois à 

frente dessa Secretaria, estará demonstrando sua experiência e capacidade. Sabe que ela terá 

grandes desafios para resolver, porém, acredita que ela superará a todos, e se colocou à sua 

disposição se a mesma achar necessário. A vereadora também  ressaltou a presença da 

Secretária de Saúde e da Secretária de Ação Social e sua equipe nesta Sessão e que ouvirá com 

muita atenção e respeito seus esclarecimentos, pois tem acompanhado os bons serviços 

prestados por essas secretárias, entende que muito se alcançou e que precisamos continuar 

avançando ainda mais. Concluiu dizendo estar muito feliz por vê três das principais Secretarias 

de nosso Município estar ocupada por mulheres, e as mesmas tendo aprovação de nossa 

população. O Vereador Lindomar Duarte cumprimentou a todos e em especial as três 



 
  
 

 

Secretárias presentes, disse vê com muita satisfação o plenário cheio de gente acompanhando 

os trabalhos deste Legislativo. Cumprimentou também o Secretário de Infraestrutura pelos 

bons trabalhos realizados à frente da Secretaria, que em pouco tempo à frente da mesma, tem 

tratado a população com muito respeito e atenção, disse que se continuar dessa forma 

realizará um grande trabalho. Encerrado o expediente, passou-se para a ordem do dia, com o 

Presidente solicitando a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Economia e Finanças, 

referente ao Projeto de Lei nº 014/2016, dispõe sobre contratação de pessoal para a Secretaria 

de Educação. Feito a leitura do Parecer o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros, o 

Presidente colocou o Projeto de lei em Discussão, não havendo discussão foi colocado em 

votação e foi aprovado. Segue-se a Sessão com o Presidente solicitando a leitura do Parecer da 

Comissão de Justiça, Economia e Finanças, referente ao Projeto de Lei nº 015/2016 que dispõe 

sobre abertura de Crédito Suplementar. Feito a leitura do Parecer o mesmo recebeu votos 

favoráveis a sua aprovação pelos seus membros. O Presidente colocou o projeto de Lei em 

discussão, não havendo discussão, o mesmo foi colocado em votação e foi aprovado. Não 

tendo mais nada a tratar nesta Sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 

a presente sessão, convocando a próxima para o dia 12 de agosto do corrente, 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. 

 

 

 

 


