ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2019
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezenove horas, iniciase a Sessão com o Presidente solicitando ao Secretário, que faça a verificação da
presença dos Vereadores. Feita a verificação, constatou-se a presença de todos os
Vereadores. O Presidente solicitou a leitura bíblica, que foi feita pelo Vereador
Adilson Miguel Novaki, a Sessão segue com a leitura da Ata da Sessão anterior,
que foi colocada em discussão e em votação, e a mesma foi aprovada. O
Presidente, solicitou ao secretário, a leitura da devolução de matéria de autoria do
Vereador José Quirino, referente a contas do Executivo Municipal, exercício
2017. Segue-se a sessão com a leitura da devolução de matéria de autoria do
Vereador Lindomar Duarte, referente ao Projeto de Lei nº 011/2019, atribuições
ao Fiscal de Tributos. O Presidente solicitou ao secretário a leitura das
Indicações: Indicação nº 020/2019 de autoria do Vereador Valdinei José, pintura
de todos os prédios públicos municipais, com a cor da bandeira do Município,
colocado em discussão e em votação, foi aprovada. Indicação nº 010/2019 de
autoria do Vereador Ozéas Marinho, patrolamento e encascalhamento de estradas
vicinais no Distrito de Santa Elvira e Irenópolis, colocada em discussão e em
votação, foi aprovada. Indicação nº 011/2019 de autoria do Vereador Lindomar
Duarte, aquisição ou doação de área onde funciona o Hospital São Francisco de
Assis, colocada em discussão e em votação, a mesma foi aprovada. Indicação nº
008/2019 de autoria do Vereador Adilson Miguel Novaki, elaboração de Projeto
de Lei, para fornecimento de cargas de terra para fins de aterro urbano, colocada
em discussão e votação, foi aprovada. Indicação nº 009/2019 de autoria do
Vereador Sebastião Rodrigues Barbosa, proibição de veículo movido à tração
animal na prestação de serviços público. Colocada em discussão e em votação, foi
aprovada. Indicação nº 053/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes,
Implantação de uma linha de crédito, que funcione dentro do Município como
moeda para incentivo do comércio local, colocada em discussão e em votação, foi
aprovada. O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de
requerimento oral, e em seguida, solicitou ao Secretário, a chamada para o uso da
palavra livre por ordem de inscrição. O Vereador Ronival Soares, discorreu sobre
a situação do servidor municipal Francisco Oliveira Araújo, demonstrando toda
sua indignação com a forma em que tem sido conduzida essa questão, disse que
cobraria do secretário responsável, explicações em relação as medidas que foram
tomadas, prejudicando diretamente ao servidor, diante dos fatos constatados, só
demonstra um total despreparo e desrespeito por parte da secretaria de
administração, que não tem sabido conduzir as questões administrativas com a
competência devida. Disse que vai até o fim para esclarecer e solucionar essa
situação. Também falou sobre o regime de previdência própria adotado por

alguns municípios do nosso país e sugeriu a administração Municipal, que busque
informações sobre esse regime, que vem dando certo em muitos municípios e
poderia ser solução pra muitos problemas existente e outros que virão. Conclui
manifestando toda sua preocupação com as enchentes que assola nosso
Município. O Vereador Ozéas Marinho, disse concordar em tudo com o
Vereador Ronival, na questão em que refere ao Secretário de Administração e
disse entender que os problemas são recorrentes com os servidores, pois o
secretário não conhece os servidores e não tem tido boa vontade nestas questões
administrativas, também falou das dificuldades que os comerciantes do nosso
município vem tendo para regularizar sua situação quanto a retirada de Alvará de
Funcionamento, diante da nossa legislação. Sugeriu que o Executivo, faça um
trabalho de conscientização e informação, junto aos nossos contribuintes e
também prepare melhor os funcionários que atende neste setor, para melhor
receber as pessoas que procura por esse serviço. Parabenizou a administração
pelo serviço de tapa buracos que está sendo realizado com muita qualidade.
Finalizou cobrando mais uma vez, o patrolamento e encascalhamento na estrada
que dá acesso a Cachoeira do Prata e Assentamento Beleza. O Vereador Sebastião
Rodrigues, falou dos problemas que o Município tem enfrentado com as
enchentes e com isso, causando danos nas pontes e estradas do Município, porém,
destacou os esforços da equipe de trabalho do Executivo, a forma como tem se
empenhado para atender com eficiência as questões emergenciais. Também
alertou os Secretários Municipais, sobre a necessidade estar atento a pequenas
situações que surgem no decorrer da administração e que não estão sendo
resolvidos com rapidez e eficiência. Finalizou concordando com o Vereador
Ronival Soares, com a maneira que os funcionários do Executivo tem sido tratado
pelo Secretário de Administração e cobrou que essas questões, sejam melhor
resolvidas. O Vereador Lindomar Duarte, disse apoiar o Vereador Ronival Soares
em todas as questões que se diz respeito ao servidor Francisco Araújo, e que o
Secretário de Administração, vem tendo um comportamento autoritário com
todos os funcionários que precisam resolver alguns problemas na secretaria e
informou a todos que já está marcada uma reunião com a equipe do Executivo
Municipal, para segunda feira, dia 15 às 10:00 horas, para tratar dos respectivos
assuntos. Também parabenizou a administração pelo bom trabalho de tapa buraco
na sede do Município e cobrou a recuperação das estradas vicinais em todo
município. O Vereador Manoel Fagundes, parabenizou a administração municipal
pelo serviço de patrolamento que está sendo feito nas principais ruas do Distrito
de Santa Elvira, e que o mesmo tem sido feito com muita qualidade pela equipe
de trabalho, ressaltou que no exercício de seu mandato, saberá elogiar e cobrar os
serviços que precisa ser realizado. O Vereador Adilson Novaki, falou da
importância do Legislativo estar sempre parceiro do Executivo, nas discussões

das matérias e aprovações das mesmas, não medindo esforços para votá-las, com
rapidez e não impedir a execução dos serviços por parte do Executivo. Também
ressaltou um projeto desenvolvido em Santa Elvira, com um time de futebol, e
cobrou do Executivo mais incentivos através da Secretaria competente. Encerrado
o expediente, passou-se a ordem do dia, com a leitura do requerimento do pedido
de afastamento da Vereadora Romilda José de Paula, para tratar de assuntos
particulares. Colocado em discussão e votação, o mesmo foi aprovado. Segue-se a
sessão com a leitura do Parecer da Comissão, referente ao Parecer Prévio do
Tribunal de Contas, referente as Contas do Exercício de 2017, Prefeito Moisés
dos Santos, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à aprovação pelos seus
membros. Colocado em discussão e em votação por ordem alfabética e em
votação nominal, as contas do Exercício de 2017, foi aprovada com 08 (OITO)
votos favoráveis e 01 (UM) ausente. Segue-se com a leitura do Projeto de
Decreto Legislativo, que também foi aprovado. Segue-se com a leitura do Parecer
da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 068/2018, Regulamento de Diárias no
Executivo, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros com
emenda apresentada. Colocado em discussão e votação, o mesmo foi votado em
1º turno e aprovado. O Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 011/2019, atribuições do Fiscal de Tributos
de autoria do Executivo Municipal, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis
de seus membros à sua aprovação. Colocado em discussão e em votação, o
mesmo foi aprovado. Em atendimento ao requerimento do Vereador Ronival,
aprovado nesta Sessão, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº
013/2019 de autoria do Executivo Municipal, Crédito Suplementar, e também a
leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente à matéria, sendo que a mesma
recebeu votos favoráveis à sua aprovação, como não houve discussão. O
Presidente, colocou o Projeto de Lei em votação e o mesmo foi aprovado. Não
tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a
próxima Sessão Ordinária, para dia 26 de abril do corrente exercício. Esta Ata
após lida e aprovada, será assinada por todos Vereadores que estiveram presentes
a esta Sessão.
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