
 
  
 

 

              ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017 DE 23 DE MARÇO DE 2017 

 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 

dezenove horas, inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da 

presença dos vereadores. Feita a verificação constatou-se a presença de todos. A 

leitura bíblica, foi feita pelo Vereador Lindomar Duarte da Silva. O Presidente 

solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior e foi colocada em discussão e em 

votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura do expediente recebido 

de diversos. O Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Leis nºs 011, 012, 013, 

014 e 015/2017 de autoria do Executivo Municipal, em seguida o Presidente 

solicitou a leitura das indicações: Indicação nº 001/2017 de autoria da Vereadora 

Romilda José de Paula e Adilson Miguel Novaki, construção e um posto de saúde 

no Assentamento Santo Expedito, colocada em discussão e em votação, foi 

aprovada. Indicação de autoria do Vereador Valdinei José da Costa nº 008/2017, 

aquisição de um caminhão para coleta de lixo, colocado em discussão e em 

votação, foi aprovada. Indicação nº 002/2017, de autoria do Vereador Ronival 

Soares e Adilson Miguel Novaki, colocação de lama asfáltica nas vias públicas da 

Sede do Município, colocada em discussão e em votação foi aprovada. Indicações 

nºs 010, 011, 012 e 013/2017 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, 

perfuração de poço artesiano e instalação de caixa d’água no Distrito de Santa 

Elvira, Academia ao ar livre na Praça da Matriz, doação de terreno para a Igreja 

Evangélica Manancial e Doação de terreno para instalação de um posto de 

combustível neste Município, colocadas em discussão e em votação foram 

aprovadas. Segue-se com a leitura da Moção nº 001/2017 de autoria do Vereador 

José Quirino da Silva, com aval dos demais Edis. Pêsames e Solidariedade à 

Família Silva, colocada em discussão e em votação, foi aprovada. O Presidente 

aguardou alguns instantes para apresentação de requerimento oral, não havendo 

este expediente, o Presidente solicitou a chamada para o uso da Palavra Livre. A 

vereadora Romilda José de Paula, cumprimentou a todos os presentes em 

especial as mulheres presente nesta Sessão e as incentivou para que continue a 

vir assistir as Sessões. Também falou das dificuldades da população de Santa 

Elvira em relação ao abastecimento de água e parabenizou o Vereador Manoel 

Fagundes pela sua Indicação, no sentido que resolve a situação com a perfuração 



 
  
 

 

de um poço artesiano e instalação de uma caixa d’água. Concluiu dizendo estar 

sempre à disposição da população para que juntos possam lutar pela melhoria de 

nosso Município. O Vereador Manoel Fagundes disse que tem como objetivo 

fazer um mandato voltado para as necessidades desse Município e tudo que 

requerer, indicar e cobrar do Executivo serão coisas de interesse da população e 

espera que ao final de seu mandato possa estar certo do dever cumprido e possa 

ter escrito uma boa história neste parlamento municipal. Elogiou a ação do 

Executivo na operação tapa buraco, pois já se fazia mais que necessário esse 

serviço. O Vereador Adilson Miguel Novaki, falou de sua preocupação com a 

situação da frota de veículos do Executivo, quando os mesmos vierem necessitar 

de concertos e manutenção, disse que as medidas que estão sendo tomadas por 

parte do Executivo para resolver esses problemas pode atrapalhar e atrasar em 

muito a realização dos serviços a serem feitos, sugeriu que quando for preciso 

resolver tais problemas que resolva com oficinas de nossa região. Também falou 

da operação tapa buraco e se disse  satisfeito com o serviço que está sendo feito 

e o mesmo se fazia necessário há um bom tempo. O Vereador Ronival Soares 

concordou com a preocupação do Vereador Adilson Novaki, em relação aos 

serviços à serem executados quando necessário nos veículos pertencentes à frota 

do Executivo, sugeriu que aproveite processos licitatórios ainda em vigência e 

com saldo a ser usado para atender as necessidades apresentadas, disse que o 

que não se pode é travar o processo para tanto, cobrou dos nossos gestores 

habilidade e agilidade. Também discorreu sobre as indicações apresentadas nesta 

sessão e espera que o Executivo priorize as necessidades e possa estar atendendo 

as reivindicações dos vereadores desta Casa. O Vereador Ronival Soares, conclui 

fazendo referência ao Projeto de Lei nº 011/2017, que dispõe sobre a Revisão 

Geral Anual dos Servidores do Executivo e Legislativo, disse que esta matéria 

tramita em regime de urgência especial e esta Casa se colocou à disposição para 

que a mesma, seja votada nesta Sessão para atender aos interesses da Classe dos 

Servidores Públicos do nosso Município, Encerrado o Expediente passou-se à 

ordem do Dia, com o Presidente solicitando a leitura do Parecer da Comissão de 

Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 009/2017, dispõe sobre à desconcentração 

de competências e prestação de contas descentralizadas, sendo que o mesmo 

recebeu votos favoráveis de seus Membros para sua aprovação. O Presidente 



 
  
 

 

colocou o Projeto de Lei em discussão, o Vereador Ozéas Marinho, fez um Pedido 

de Vistas, para melhor analisar a matéria. Colocado o Pedido de vista em votação, 

foi aprovado. Segue-se com a leitura do parecer da Comissão de Justiça, referente 

ao Projeto de Lei nº 011/2017, que dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos 

Servidores do Executivo e Legislativo, sendo que o mesmo recebeu votos 

favoráveis à sua aprovação pelos seus membros. O Presidente colocou o Projeto 

de Lei em discussão e em votação e foi aprovado. Não havendo mais nada a tratar 

nesta Sessão, o Presidente encerrou a convocou a próxima Sessão para o dia 10 

de abril do corrente. Esta Ata após lida e aprovada, será assinada por todos os 

vereadores que estiverem 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.                                                

 


