ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 017 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezenove
horas, inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos
Vereadores. Feito a verificação constatou-se a presença de todos. A leitura bíblica
foi feita pelo Vereador Adilson Novaki. O Presidente solicitou a leitura da Ata da
Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em votação e foi aprovada. Seguese a Sessão com a leitura do Expediente de autoria do Executivo, retirando o Projeto
de Lei nº 031/2017 que institui tabelas de preços públicos e metas a serem cobrados
por serviços executados pelo DAE. O Presidente solicitou a leitura dos Projetos de
leis de autoria do Executivo, nºs 053, 054 e 055/2017, que aborda sobre: Plano
Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021; LDO para o exercício de 2018 e Criação do
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. O Presidente aguardou
alguns instantes para apresentação de requerimento oral, não havendo esse
expediente, passou-se ao uso da palavra livre por ordem de inscrição. O Vereador
Adilson Novaki, chamou a atenção dos demais vereadores desta Câmara para o
respeito que se precisa ter entre eles. Pois durante toda sua vida parlamentar
sempre pautou em respeitar os demais colegas e esse sempre foi o costume dessa
Casa. Porém, no momento algumas situações têm fugido a essa regra. Diante disso é
que faz esse alerta para que os Vereadores dessa Casa saiba respeitar um aos
outros. Também falou da atuação do Deputado Nininho no nosso Município nos
últimos anos, entendendo ser ele um dos mais atuantes, sempre ajudando a
administração e alocando recursos para investimento e serviços no nosso Município
em todas as áreas. Vereador Ozéas Marinho, falou da ida com o Prefeito Municipal,
Vereadores e Secretários até a capital do Estado para receber mais uma patrulha
mecanizada, que estará sendo usada no projeto porteira adentro. Também falou da
atuação do Deputado Estadual Max Russi hoje Secretário da Casa Civil. Disse
entender que o mesmo vem se envolvendo acima do necessário nas demandas do
nosso Município, com isso deixando dúvidas se o mesmo tem ajudado ou
atrapalhado o nosso Município. Disse entender que o Prefeito Moisés dos Santos
tem trânsito livre no governo atual podendo com isso trazer para o Município vários
recursos que serão investidos na melhoria de vida do nosso povo. Conclui cobrando
das autoridades competentes, que tome medidas cabíveis em relação a esse cartel
que comercializa o gás de cozinha em nosso Estado, hoje vendido a R$ 110,00
(Cento e dez reais) sendo que nos estados vizinhos de Mato Grosso do Sul e Goiás é
vendido por apenas R$ 60,00 (sessenta reais). O Vereador Manoel Fagundes, falou
do direito de se expressar de forma política na tribuna deste Legislativo. Disse ser
esse órgão o lugar certo para discutir a política a nível Municipal, Estadual e

Federal, prezando sempre pelo respeito a todos. Também falou de sua atuação
neste mandato, disse estar respeitando os trâmites legais no encaminhamento de
suas indicações, requerimentos e demais atos legislativos e que continuará
documentando todas suas ações, enquanto vereador nesta Casa. Concluiu
defendendo a atuação do Deputado Max Russi em nosso Município, pois o mesmo
tem sido um grande parceiro no encaminhamento de recursos de suas emendas
para melhoria de nossa cidade. O Vereador Lindomar Duarte em resposta ao
questionamento do Vereador Ozéas Marinho, sobre a atuação do Deputado Max
Russi no nosso Município, fez o apontamento de recursos já destinado e outros que
estão em fase final de processo entre eles, recursos para realização da Festa da
Pamonha, construção de uma quadra coberta na Escola João Matheus Barbosa,
liberação de 50 mil litros de diesel para nosso Município, sendo esses já liberados,
entre outros que serão liberados nos próximos meses. O Vereador Lindomar Duarte,
concluiu dizendo que cada Deputado que destina recursos para benfeitoria no nosso
Município estará presente na inauguração da referida obra. A Vereadora Romilda
José de Paula, falou da atuação dos Vereadores do Distrito de Santa Elvira e no
compromisso de fazer o melhor pela população que a elegeu para defender seus
interesses e que enquanto estiver no exercício do seu mandato, defenderá o povo
mais humilde de sua comunidade que acredita e a respeita como liderança,
independente das dificuldades encontras. O Vereador Sebastião Rodrigues, falou de
sua viagem acompanhando o Prefeito Municipal e Secretários para receber do
Governo do Estado mais uma patrulha mecanizada, onde pode constatar mais uma
vez o compromisso do Governo Pedro Taques em ajudar o Governo do Prefeito
Moises. Também falou da atuação dos vereadores desta Casa, entendendo que a
atuação de cada não pode se limitar apenas ao seu reduto eleitoral, mas sim em
todo Município, sabendo respeitar o espaço um do outro, chamou a atenção dos
Vereadores desta Casa para manter um clima de harmonia entre todos, pois só
assim, estaremos ajudando no desenvolvimento do nosso Município, concluiu o
Vereador. Encerrado o Expediente passou se para a Ordem do Dia, com a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 052/2017, Doação de
lotes no setor industrial para a Empresa Auto Posto Thermas Ltda, o mesmo recebeu
votos favoráveis de seus membros com emenda apresentada. O Presidente colocou
o Projeto de lei em discussão e em votação e foi aprovado em 1º turno. Segue a
Sessão com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei
nº 051/2017, abertura de Crédito Suplementar. O mesmo recebeu Parecer favorável
de seus membros com Emenda apresentada, colocado em discussão e em votação,
o mesmo foi aprovado com emenda. Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o
Presidente encerrou a mesmo, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia

08 de Dezembro do corrente exercício. Esta Ata depois de Lida e aprovada será
assinada por todos os Vereadores presentes na Sessão.
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.

