
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MAIO DE 2018 

 
 
   Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, as dezoito horas, 
inicia-se a sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos 
vereadores. Feita a verificação, constatou-se a presença de todos. A leitura 
bíblica foi feita pelo Vereador Ozéas Marinho. O Presidente solicitou 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 do Projeto de Lei nº 029/2018, 
abertura de Crédito Adicional Suplementar de autoria do Executivo Municipal. O 
Presidente solicitou a leitura das Indicações: Indicação nº 041/2018 de autoria 
do Vereador Manoel Fagundes, estudo para doação de área para construção da 
Igreja Aliança Casa de Oração, colocada em discussão e em votação, foi 
aprovada. Segue-se com a leitura dos Requerimentos: Requerimento nº 
002/2018 de autoria do Vereador Ronival Soares, cópia integral dos 
procedimentos administrativos referente a recolhimento de ITBI de imóveis 
Rurais e Urbanos dos exercícios de 2017 e 2018 e Balancetes do Executivo dos 
Meses de Fevereiro a Abril de 2018, colocado em discussão e em votação, foi 
aprovado. O Presidente aguardou alguns minutos para apresentação de 
Requerimento Oral. Não havendo este expediente, passou para o Uso da Palavra 
Livre por ordem de inscrição. O Vereador Adilson Novaki, agradeceu ao 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, pela ação com a realização 
de vários serviços no Distrito de Santa Elvira. Serviços esses, que estão vindo de 
encontro com as necessidades da população, portanto parabenizou ao 
Secretário Celso e toda sua equipe de trabalho. O Vereador José Quirino, falou 
do papel que o Vereador representa no exercício de seu mandato, e lamentou 
que essa administração, não tenha dado até o momento, a devida importância 
ao trabalho que os Vereadores deste Legislativo tem feito. Também lamentou, 
que as indicações apresentadas e aprovadas por este Legislativo e encaminhado 
ao Executivo, não tenha resposta por parte da Secretaria a que compete a 
realização, e em alguns casos, quando atendida a indicação, o Vereador se quer 
é informado da realização da mesma. Disse ser esse um grande desrespeito aos 
Vereadores dessa Casa, mas diante desse quadro, estará cobrando do Executivo, 
a valorização do trabalho dos Vereadores, usando as formas legais cabíveis. 
Parabenizou aos caminhoneiros do nosso Brasil, pela  coragem  que tem 
enfrentado essa paralisação, buscando ser atendido suas reivindicações e em 
busca de um País mais justo a todos. O Vereador Manoel Fagundes, disse 
concordar em tudo com que disse o Vereador José Quirino, a respeito do 



 
  
 

 

descaso que o Executivo vem tendo com as reivindicações aprovadas e 
encaminhadas aos órgãos competentes. Falou de suas várias indicações que 
apresentou no plenário desta Casa, para que uma vem aprovada e realizada irá 
melhorar um pouco mais a vida de nossa população. Portanto, não tem visto o 
Executivo interessado na realização das mesmas e quando faz não informa e 
nem divulga  o trabalho do Vereador. Lamentou a forma como vem sendo 
conduzido os maquinários das Secretarias de Obras e Agricultura, sem 
planejamento e direcionamento de trabalho, com isso trazendo prejuízo a todos. 
Cobrou mais uma vez, a todos Secretários Municipais, que trabalhem de forma 
legal, respeitando a legislação em vigor,  para não ter prejuízo maiores diante de 
uma investigação futura. Também parabenizou a todos os caminhoneiros por 
essa grande realização que mostra força e união de uma classe que realmente 
representa o nosso  País de norte a sul. O Vereador Valdinei, disse mais uma vez, 
cobrou do Executivo que faça uma operação tapa buracos nas principais ruas da 
Sede do Município e que também mobilize o setor competente e faça uma 
limpeza geral nas ruas com a retirada de entulhos e galhos, para dar um aspecto 
melhor ao visual de nossa cidade. O Vereador Lindomar Duarte, cobrou por 
parte do Executivo Municipal, uma melhor organização por parte de sua equipe, 
quando do convite para inaugurações de obras ou eventos realizados por parte 
do Executivo. Disse que os mesmos tem sempre sido feito em cima da hora, não 
permitindo na maioria das vezes, o vereador se programar para participar dos 
mesmos. Também lamentou que o Executivo não informe quando da execução 
da indicação aprovada neste legislativo, entendo ser essa uma das formas de 
prestigiar o trabalho do vereador no Município. Também lamentou que um 
Município como o nosso com o potencial turístico que possuímos estar a meses 
sem um secretário de turismo e sugeriu ao Prefeito municipal que faça essa 
nomeação o mais breve possível. Cobrou do Secretário de Agricultura posição 
em relação ao    Projeto porteira adentro, aprovado por este legislativo e até 
agora nada foi realizado, com isso vê a necessidade deste legislativo convocar o 
secretário para estar nesta Casa e trazer explicações em relação a essa 
demanda. Parabenizou a todos   os caminhoneiros do Brasil pela luta diante de 
suas reivindicações mais do que justa, assim, concluiu o Vereador. O Vereador 
Ozéas Marinho, falou mais uma vez, sobre a regulamentação da bolsa estudantil 
e se disse revoltado com a maneira que tem sido conduzido essa demanda por 
parte do Executivo. Lamentou a indefinição completa por parte da equipe 
responsável que não conseguiu até o momento,  trazer clareza na execução do 
serviço a ser executado e sugeriu uma reunião entre vereadores, Prefeito 
Municipal e Secretário responsável para resolver de uma vez por toda esse 



 
  
 

 

problema. Cobrou do Executivo uma operação              tapa buraco em todas as 
ruas da Sede do Município, dizendo ser esse um serviço que tem que ser 
prioridade na administração. Chamou a atenção dos Vereadores para forma com 
que esse Legislativo tem apreciado os projetos de leis enviados pelo Executivo 
no tocante a doação de terrenos e sugeriu que os Vereadores façam a 
verificação da área in loco, com isso não trazendo transtorno aos envolvidos e 
não criando falsa expectativa dos interessados. Encerrado o expediente, passou-
se a ordem do dia, com a leitura do parecer da Comissão de Justiça, referente ao 
Projeto de Lei nº 022/2018, LDO para o Exercício de 2019, sendo que o mesmo 
recebeu votos favoráveis de seus membros. Colocado o Projeto de Lei em 
discussão, o Vereador José Quirino, solicitou um pedido de vista para referida 
matéria em trâmite. O Presidente Ronival Soares, colocou o pedido de vista em 
votação e foi aprovado. O Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão 
de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 027/2018, alteração da Lei nº 
1.054/2016 e instituição do cargo de Administrador do Departamento de Água e 
Esgoto, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação. Colocado 
o Projeto de Lei em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado em 2º turno. 
Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma, 
convocado a próxima Sessão ordinária para o dia 08 de Junho do corrente 
exercício. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos vereadores 
presente a esta Sessão. 
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