
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 007 DE 25 DE MAIO DE 2016 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, as dezenove horas, deu-se 

início a Sessão Com o Presidente solicitando ao Secretário que fizesse a verificação da presença 

dos Vereadores. Feito a verificação, constatou a presença de todos. Segue-se a Sessão com a 

leitura bíblica feita pelo Vereador Marlúcio Gomes.  O Presidente solicitou ao Secretário a 

leitura da Ata da Sessão anterior. Feita a leitura da Ata, o Presidente colocou em discussão. Não 

tendo ninguém para discutir, foi colocada em votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão, com a 

leitura das Indicações: Indicação nº 002/2016 de autoria do Vereador Ozéas Marinho, 

sinalizações das vias públicas, limpeza geral com desentupimento e colocação de tampas em 

bueiros e pinturas das vias públicas, colocada em discussão, o Vereador Ozéas Marinho cobrou 

do Executivo que realize o mais rápido possível esses serviços, pois estará atendendo a 

população no tocante a segurança na preservação de doenças e trará um aspecto visual muito 

melhor para a Sede do Município, não tendo mais discussão, foi colocada a indicação em 

votação e foi aprovada. O Presidente aguardou alguns minutos para apresentação de 

requerimento oral, não havendo requerimento o Presidente pediu ao Secretário que fizesse a 

Chamada para o uso da palavra livre. O Vereador José Wilson, discorreu sobre as indicações 

que apresentará na próxima sessão, pois por questão de tempo não conseguiu encaminhá-las 

nesta Sessão. Disse que estará solicitando do Executivo os Contratos com os valores pagos e a 

quantidade de funcionários que prestam serviços contínuos, referente aos meses de março e 

abril do corrente, tais informações ajudará a se aprofundar nas informações, pois entende que 

tem serviço desta natureza que já vem sendo prestado continuamente a quase 08 anos, porém 

todos sabemos que esse tipo de serviço cabe a efetivação através do concurso público. Se 

constatado essa informação, está cobrando do Executivo que regularize esta situação e não 

traga prejuízos futuros a estes funcionários. O Vereador José Wilson, disse que também estará 

solicitando a Folha de pagamento do Executivo referente a março de 2015 e a abril de 2016, 

pois como é do conhecimento de todos, foi criado uma comissão administrativa para apurar 

possíveis irregularidades em pagamento de servidores, pois percebemos que houve alguns 

resultados, mas de oficial não temos nada, e é por isso que se faz necessário, que o Executivo 

encaminhe esses documentos para uma avaliação melhor dos resultados. O Vereador disse que 

estará mais uma vez, indicando ao Executivo que resolva a questão do muro do cemitério de 

Placa de Santo Antônio, indicação essa foi feita no exercício de 2015, porém nenhuma 

providência foi tomada e isso levou a queda do muro. O Vereador também indicara melhoria na 

iluminação pública no bairro Cajus II, pois devido a novos empreendimentos que acontecera 

neste Bairro se faz necessário uma melhoria neste serviço. O Vereador chamou a atenção do 

Executivo para que regularize a situação dos funcionários que estão contratados no sistema de 

Abastecimento de Água e no serviço de limpeza, pois são serviços contínuos e precisa dessa 

regularização através de concurso público, para que estes funcionários não sejam prejudicados 



 
  
 

 

no futuro na hora de sua aposentadoria, concluindo o Vereador cobrou esforços do Executivo 

para obter a regularidade fiscal, obtendo com isso as certidões necessárias para realização de 

convênios e trazendo recurso financeiro ao Município. No uso da palavra o Vereador Marlúcio 

Gomes, cobrou da Secretaria de Saúde mais ação, pois entende que este setor não pode parar 

e vê com muita preocupação este momento, pois tem percebido que está estaguinado. O 

Vereador disse reconhecer que houve avanços nos últimos anos. Mas entende que no 

momento precisa ser tomadas medidas mais objetivas, para que possa acelerar as decisões 

administrativas. O Vereador disse estar sempre em contato com a Secretária de Saúde e tem 

cobrado dela que acelere os procedimentos para que a população seja atendida com mais 

conforto. A vereadora Silvanei Correia, pediu uma parte e esclareceu que algumas situações 

tem se  estendido por uma série de situações burocráticas, entre elas esta a entrega da obra 

para empresa responsável pela construção da obra, porém, a Secretaria tem informado que 

todas as medidas tem sido tomada para solução dos problemas, terminado o expediente o 

Presidente passou para a ordem do dia, com a leitura da devolução do pedido de vista de 

autoria da Vereadora Silvanei Correia Cavalheiro, feito a leitura, o Presidente colocou em 

discussão , a Vereadora Silvanei Correia esclareceu  a todos que fez o pedido de vista para ter 

maior conhecimento do Projeto em discussão. A Vereadora disse ter estado no local do 

residencial, onde pode constatar a necessidade de ajuste e assim, propôs uma Emenda Aditiva 

ao Projeto, no qual o responsável pelo loteamento fica responsável a efetuar o desvio dos 

postes de alta tensão localizados no loteamento. A Vereadora disse ter tido oportunidade de 

falar com a proprietária do Residencial, Elizabete Queiroz e pode esclarecer vários pontos que 

carecia de informações para que assim, pudéssemos votar no Projeto sem quaisquer sombras 

de dúvidas sobre sua legalidade. A Vereadora concluiu dizendo que tem certeza que estará 

votando uma lei que virá realmente de encontro aos interesses dos novos moradores, e pediu 

apoio de todos os Edis para aprovação de sua emenda apresentada, não tendo mais discussão, 

o Presidente colocou a Emenda em votação e foi aprovada. O Presidente seguiu a Sessão com a 

leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Economia e Finanças, referente ao Projeto de Lei nº 

009/2016 (Loteamento Residencial Queiroz II), feito a leitura do Parecer, o mesmo recebeu 

votos favoráveis à sua aprovação pelos membros, o Presidente colocou o Projeto de Lei em 

discussão com a emenda apresentada. O Vereador Mário Ribeiro, disse não ser mais necessário 

discutir a parte técnica deste Projeto e vê com muita satisfação essa matéria sendo discutida e 

chegando a um entendimento de todos os Edis à aprovação da mesma. O Vereador Mário disse 

ter certeza que este Legislativo está aprovando uma Lei que realmente vem de encontro com 

os interesses dos nossos moradores. Concluiu dizendo que votará pela aprovação do Projeto.  

Continuando em discussão, o Vereador Lindomar Duarte disse da sua satisfação em vê este 

Projeto sendo discutido e votado por esta Casa de Leis e torce muito para que em breve tramite 

neste Legislativo o Projeto de Loteamento Queiroz III, concluiu dizendo que  votará a favor da 

matéria, ainda em discussão, a Vereadora Silvanei Correia disse que usou esse tempo 

discutindo e se aprofundando na matéria para votar no projeto sem quaisquer sombra de 



 
  
 

 

dúvidas sobre sua legalidade, disse ter visto com espanto seu pedido de vista ter recebido votos 

contrários à sua aprovação na Sessão passada, pois em todo seu tempo como vereadora nesta 

Casa, sempre viu este expediente tendo aprovação de todos os Edis. Concluiu dizendo que 

votará pela aprovação do Projeto, o Vereador José Wilson discutindo a matéria disse que este é 

realmente o papel deste Legislativo, discutir os Projetos até chegar a um consenso, sabe que 

muitas vezes é preciso fazer ajustes até depois da matéria aprovada, porém isso caberá a 

administração fazê-los. O Vereador concluiu dizendo que as discussões nesta Casa, nunca teve 

e nem terá intenção em atrasar ou atrapalhar a aprovação dos projetos em trâmite. O Vereador 

Ozéas Marinho, sugeriu ao Executivo que adote medidas como essa nos terrenos que pertence 

à Prefeitura, seja implantados loteamentos que venha atender a necessidade de nossa 

população. Concluiu dizendo que matérias como essa, sempre terá seu voto favorável a 

aprovação. Não tendo mais ninguém a discutir, foi colocado o Projeto em votação e foi 

aprovado em 1º Turno. Segue a Sessão com o Presidente solicitando a leitura do Parecer da 

Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 010/2016, que altera a Lei Municipal nº 

1.008/2015. Feito a leitura do Parecer o mesmo recebeu votos favoráveis a sua aprovação pelos 

membros. O Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão. Não tendo discussão, foi 

colocado em votação e foi aprovado em 2º turno. Segue-se a  Sessão com o Presidente 

solicitando a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 

013/2016, que dispõe sobre a gestão do Sistema Único de Saúde do Município de Juscimeira. 

Feito a leitura o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação pelos membros. O 

Presidente colocou o Projeto em discussão, não tendo ninguém para discutir, foi colocado em 

votação e foi aprovado em 2º turno. Não tendo mais nada a tratar nesta Sessão, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão convocando a próxima Sessão para o dia 10 

de junho do corrente, esta ata depois de aprovada será assinada por todos os 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. 

 

 

 

 


