ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2018
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, as dezenove horas,
inicia-se a Sessão com o Presidente, solicitando a verificação da presença dos
Vereadores. Feita a verificação constatou-se a ausência dos Vereadores
Lindomar Duarte e Ozéas Marinho. Segue-se a Sessão com a leitura bíblica feita
pelo Vereador Sebastião Rodrigues. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura
da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em votação e foi
aprovada. Segue-se com a leitura dos Projetos de autoria do Executivo Municipal
nºs 022, 023, 024, 026, 027, 028/2018, que trata sobre a LDO para o exercício
de 2019, Revoga a Lei Municipal nº 1.112/2018 (Doação de área para a Empresa
Frigorífico); Revoga a Lei Municipal nº 1.113/2018 (Concessão de área para a
Igreja Evangélica Aliança Casa da Oração, abertura de Crédito Adicional Especial,
no orçamento de 2018, alteração da Lei nº 1.054/2016, instituindo na estrutura
administrativa o cargo de administrador do Departamento de Água e Esgoto do
Município, Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2018. O
Presidente solicitou ao Secretário a leitura das Indicações: Indicação nº
002/2018 de autoria da Vereadora Romilda José de Paula, instalação de duas
academias ao ar livre no Distrito de Santa Elvira, ao lado do campo de futebol e
no Pátio em frente ao Posto de Saúde. Colocada em discussão e em votação a
mesma foi aprovada; O Presidente aguardou alguns minutos para apresentação
de requerimento oral. Não havendo este expediente, passou-se ao uso da
palavra livre por ordem de inscrição. O Vereador José Quirino, falou de sua
decepção com a forma que nosso Município vem sendo governado sem
planejamento e sem perspectiva de melhores dias por parte da população.
Cobrou do Prefeito Municipal e de sua equipe atitude e competência na
condução administrativa. Disse já ter passado um ano e quatro meses e esse
governo não consegue se encontrar, planejar novos rumos. Sugeriu uma reunião
entre os vereadores dessa Casa e o Prefeito Municipal para que juntos possamos
dar novos rumos a essa administração, também salientou que embora não tenha
sido eleito no mesmo grupo político do Prefeito, sempre esteve disposto a
ajudar, desde o primeiro dia de seu mandato nesta Casa. Entendendo estar em
primeiro lugar, o bem estar da população juscimeirense. Também sugeriu ao
Prefeito que demita funcionários que não tem correspondido com a execução
dos trabalhos, que não possua perfil para o cargo ocupado, lembrou ao
administrador, que a Prefeitura não é lugar para dar emprego e contentar
companheiros. Emprego se cria através de investimentos em outros setores da
sociedade e assim conclui o Vereador José Quirino. O Vereador Sebastião

Rodrigues, discorreu sobre as dificuldades que a administração vem tendo para
execução dos serviços necessários no nosso Município. Falou das promessas não
cumpridas por parte do Governo do Estado e parabenizou mais uma vez a
Secretaria de Infraestrutura pelos trabalhos realizados, mesmo diante das
inúmeras dificuldades encontradas, ressaltou o serviço de iluminação pública
realizado nos Distritos de Santa Elvira, Irenópolis e Placa de Santo Antônio e
também na Sede do Município. Também falou do serviço de patrolamento em
vários lugares das estradas vicinais. Realizado por essa Secretaria, ressaltando
assim, o bom desempenho do Secretário Celso, à frente dessa Secretaria. O
Vereador Valdinei José, parabenizou a administração de ter realizado um bom
serviço na praça e também cobrou do Executivo, um serviço de limpeza no
Bairro acima do Estádio Municipal. Troca de luminárias na Rua João Quirino na
Sede do Município e tapa buraco nas ruas da Sede do Município. Também,
concordou com o Vereador José Quirino, que se precisa reunir com o Prefeito
Municipal, para que se encontre uma forma de dar novos rumos a essa
administração. Encerrado o expediente, passou-se à Ordem do dia com a leitura
do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei 018/2018, sendo
que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação pelos seus membros
com Emenda apresentada. Colocado em discussão e em votação o mesmo foi
aprovado em 1º turno. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 020/2018, sendo que o mesmo recebeu
votos favoráveis à sua aprovação. Colocado o Projeto em discussão e em
votação o mesmo foi aprovado em 1º turno. Não tendo mais a tratar nesta
Sessão, o Presidente Ronival Soares, encerrou a mesma, convocando a próxima
Sessão, para o dia 11 de maio do corrente exercício. Esta Ata após lida e
aprovada será assinada por todos os vereadores presentes a esta Sessão.
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