ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 DE 10 DE ABRIL DE 2017
Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dezenove horas,
inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando verificação da presença dos
Vereadores. Feita a verificação constatou-se a presença de todos, segue-se com a
leitura bíblica pelo Vereador Sebastião Rodrigues, o Presidente solicitou a leitura
da Ata da Sessão anterior que foi colocada em discussão e em votação e foi
aprovada, em seguida foi feito a leitura do Expediente recebido do Executivo,
solicitando a retirada do Projeto de Lei, o Presidente solicitou ao Secretário a
leitura dos Projetos de Lei, nº 016, 017, 018, 019, 020 e 021/2017, autoria do
Executivo Municipal. Segue-se com a leitura das Indicações, Indicação nº 009,
010, 011/2017 de autoria do Vereador Valdinei José da Costa, limpeza dos
terrenos baldios no Município, construção de muro ao redor do Estádio Municipal
Anorino José de Lima, perfuração de poço artesiano na região do Pantanalzinho,
colocadas as indicações em discussão e em votação, foram aprovadas, indicações
nºs 014, 015, 016/2017 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, aquisição de
uma motocicleta para o Departamento de Água de Santa Elvira, colocação de
refletores no Campo de Futebol de Sta. Elvira, construção de quadra poliesportiva
em Sta. Elvira, colocadas as indicações em discussão em votação, foram
aprovadas. Segue-se a Sessão com a leitura dos Requerimentos: Requerimento nº
001/2017 de autoria do Vereador Lindomar Duarte da Silva, solicitando todos
processos de empenhos expedidos pelos Secretários Municipais, referente aos
Postos de Combustíveis e cópia da relação nominal de contratados lotados na
Secretaria de Infraestrutura no mês de janeiro/2017. Colocado o requerimento
em discussão e em votação, foi aprovado. Segue-se com o Presidente, solicitando
a leitura das Moções, Moção nº 001/2017, de autoria do Vereador Ozéas Marinho
de Oliveira, com aval dos demais Edis, Apreciação e Aplausos, colocada em
discussão, todos os vereadores pressentes nesta Sessão, parabenizaram o
Vereador Ozéas pela iniciativa no reconhecimento pelos bons serviços prestados
por parte desta equipe e de seu comandante, Senhor José Gomes de Brito,
colocada em votação foi aprovada. O Presidente aguardou alguns instantes para
apresentação de requerimento oral, não havendo este expediente o Presidente
solicitou ao Secretário a chamada para o uso da palavra livre. O Vereador Ozéas

Marinho, fez alguns esclarecimentos em relação a iluminação pública de nosso
Município, trazendo fatos importantes que acontece em relação as receitas
oriundas deste serviço. Também falou de medidas que deverão ser tomadas por
essa administração, para que haja equilíbrio entre receitas e despesas,
proveniente desta fonte. Também ressaltou o bom trabalho que vem sendo feito
pela equipe de limpeza no nosso Município e disse ter conhecimento que este
pessoal é assistido de todo material para segurança dos mesmos, e aprovou a
idéia da coleta de lixo ser feita no período noturno, assim, conclui o Vereador. O
Vereador Lindomar Duarte, discorreu sobre o Requerimento de sua autoria,
solicitando informações do Executivo Municipal, principalmente o gasto da
Secretaria de Infraestrutura. Falou dos serviços que a Secretaria de obras vem
executando e criticou a forma como o Secretário tem se comportado à frente da
mesma, pois o mesmo tem criado um grande mal estar entre os poderes:
Legislativo e Executivo, pois tem agido com radicalismo, trabalhando, sem
nenhum planejamento e com isso se transformando em pouco tempo em um
Secretário incompetente e despreparado para o cargo. O Vereador Lindomar
cobrou do Prefeito Moisés dos Santos, que se posicione em relação a essas
questões para que o Secretário de Obra do Município não continue exercendo o
papel de Prefeito sem ter mandato. Concluiu dizendo que este Legislativo não se
curvará diante de nenhuma ação de incompetência vindo do Executivo e que este
Poder continuará exercendo o firme propósito de fiscalizar, pois esse é seu papel.
O Vereador Ronival Soares, também se juntou ao pronunciamento do Vereador
Lindomar e disse que espera ansioso pelos documentos solicitados através do
requerimento aprovado nesta Sessão. Também, fez duras criticas ao Secretário de
Obra, José Félix, pelas forma truculenta e incompetente que o mesmo tem se
comportado à frente dessa Secretaria. Causando com isso, desarmonia entre os
Poderes, Executivo e Legislativo. Também falou sobre o Projeto de Lei que o
Executivo pede autorização para investir recursos na Delegacia Civil e fez a
seguinte indagação, será que o Município está em condições de investir recursos
naquilo que não é de sua competência, e sim do Governo do Estado, finalizou
cobrando da equipe de governo, agilidade em relação à decisões que precisa ter
tomadas para que a máquina pública não pare. O Vereador José Quirino da Silva,
disse entender a dificuldade de um início de governo e é compreensivo

tolerância, porém é necessário que com mais de 90 dias de governo já possa vê
algo que foi planejado, sendo colocado em execução, o Vereador disse que já está
na hora do Executivo mostrar à população mais ação, pois governar é necessário
competência e eficiência e isso tem faltado a essa equipe neste início de governo,
disse vê com grande preocupação aqueles que estão ajudando a governar,
criando polêmicas desnecessárias e causando mal estar entre os poderes. O
Vereador cobrou da Presidência dessa Casa, que envie expediente ao Executivo
Municipal, cobrando que se respeite a Resolução aprovada por este Legislativo e
faça a comunicação Oficial e em tempo hábil quando tiver certame Licitatório. O
Vereador também se mostrou preocupado com a travessia urbana da Sede do
Município, pois diante dos serviços que vem sendo feito pelo DNIT a população
vem correndo risco de atropelamento, cobrou que medidas sejam tomadas para
evitar o pior. O Vereador Adilson Novaki, também disse concordar com os
pronunciamentos aqui feitos em relação ao Secretário de Obras, disse ter feito
alguns contatos com o mesmo, cobrando um cronograma de trabalho, porém o
mesmo não se mostrou interessado em divulgar. O Vereador sugeriu que o
mesmo seja mais humilde à frente dessa pasta, pois só assim, o resultado dos
serviços prestados iriam aparecer. Concluiu cobrando da Presidência matéria
sobre a visita do Deputado Nininho ao Município especificamente na região de
São Lourenço de Fátima, por entender que acontecimentos como esse, precisa
ser divulgado por nossa assessoria de imprensa. O Vereador Manoel Fagundes,
cobrou da administração mais seriedade na condução de governo e também vê
com muita preocupação aqueles que estão ajudando o Prefeito na condução
administrativa, causando polêmicas desnecessárias. O Vereador Manoel entende
que este momento é para que se tenha união entre os poderes, para que nosso
Município não sofra mais 04 anos, disse que esta Câmara sempre irá repudiar
aqueles que sem competência que denegrir a imagem dos vereadores dessa Casa,
disse vê boa vontade no Prefeito Moisés em fazer um bom governo. Porém,
cobrou de sua equipe que o ajude. A vereadora Romilda José de Paula disse que
tem cobrado do Executivo e que continuará cobrando melhorias à população,
pois foi para isso que foi eleita. Com expressiva votação e que vou buscar de
todas as formas realizar o sonho da população de Santa Elvira, que é construção
de uma creche, trabalhará incansável por este objetivo, assim conclui a Vereadora

Romilda. O Vereador Valdinei José da Costa, fez duras críticas ao Secretário de
Obras do Município, dizendo que o mesmo não tem se comportado de maneira
coerente à frente dessa Secretaria e tem deixado de realizar os serviços
prioritários, tendo um tratamento truculento e com muita arrogância com
aqueles que o procura, sugeriu que o Secretário faça um planejamento para
executar as demandas existentes no nosso Município. Não tendo mais a tratar
nesta Sessão, o Presidente Ronival Soares, encerrou a mesma convocando a
próxima Sessão para o dia 28 de abril do corrente, esta Ata após lida e aprovada
será assinada por todos os Vereadores que se fizerem presentes.
Adilson Miguel Novaki, José Quirino da Silva, Lindomar Duarte da Silva, Manoel
Fagundes de Souza, Ozéas Marinho de Oliveira, Romilda José de Paula, Ronival
Soares Santos, Sebastião Rodrigues Barbosa, Valdinei José da Costa.

