
  
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 

 

Aos vinte e três dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove, às dezenove 

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

Vereadores, Constatando a presença de todos. O Presidente solicitou a leitura da 

Bíblia, feita pelo Vereador Adilson Novaki. Segue-se a Sessão 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 dos Projetos de Leis nºs 

029 e 030/2019 de autoria do Executivo Municipal, Instituição da Zona de Interesse 

Turístico do Lago do São Lourenço e abertura de Crédito Especial no Orçamento. 

Segue-se a Sessão com a leitura da Resolução nº 002/2019, que concede licença 

para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 90 (noventa) dias à Vereadora 

Romilda José de Paula. O Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 010/2019 de 

autoria do Vereador Manoel Fagundes, sobre retirada de propositura. Segue-se 

com a leitura das Indicações: Indicação nº 066/2019 de autoria do Vereador 

Manoel Fagundes, Patrolamento e Limpeza no Loteamento Sol Nascente, colocada 

em discussão e em votação, foi aprovada. Indicação nº 067/2019 de autoria do 

Vereador Manoel Fagundes, denominação do nome do Hospital no Município de: 

“Dr. Esmeraldo Ribeiro Filho”, colocada em discussão e em votação, foi aprovada 

com um voto contrário do Vereador Ronival Soares Santos. Indicação nº 068/2019 

de autoria do Vereador Manoel Fagundes, abertura de ruas, drenagem e 

pavimentação asfaltica no Loteamento Sol Nascente, colocada em discussão e 

votação, foi aprovada. Indicações nºs 012 e 013/2019 de autoria do Vereador 

Adilson Miguel Novaki, Patrolamento e cascalhamento das estradas vicinais da 

comunidade de Águas Quentes e exclusão do calendário escolar, a homenagem do 

Dia dos Pais. Colocadas em discussão e em votação foram aprovadas. Indicações 

nºs 018, 019, 020 e 021/2019 de autoria do Vereador Sebastião Rodrigues,  

direcionamento de emendas impositiva, construção de área de lazer com campo 

de futebol e academia ao ar livre no assentamento Geraldo Pereira e Canta Galo, 

Contratação de médico e agente de Saúde para atender o PSF do Assentamento 

Geraldo Pereira de Andrade I, construção de quebras molas na comunidade de 

Águas Quentes, colocadas em discussão e em votação, foram aprovadas. Segue-se 



  
  
 

 

com a leitura da Moção nº 001/2019 de autoria do Vereador Sebastião Rodrigues 

Barbosa com aval dos demais Edis. Apreciação e Aplausos ao Corpo Docente, 

Diretores e Coordenadores da Escola Estadual Santo Antônio de Pádua, colocada 

em discussão e em votação a mesma foi aprovada. O Presidente aguardou alguns 

instantes para apresentação de requerimento Oral. O Vereador Ronival Soares, 

solicitou ao Presidente que submetesse ao Plenário para que se aprovado seja 

incluso na ordem do dia dessa sessão, o Projeto de Lei nº 030/2019. Abertura de 

Crédito Especial no Orçamento. Colocado em discussão e em votação, foi 

aprovado. O Presidente solicitou ao Secretário a chamada para o uso da palavra 

livre por ordem de inscrição. O Vereador Adilson, agradeceu aos Deputados de 

nosso Estado que destinaram recursos ao nosso município, em especial ao Distrito 

de Santa Elvira, ressaltou mais uma vez, a carência do nosso município e a 

necessidade de buscar recursos na esfera Estadual e Federal, pois só assim, será 

possível realizar algumas obras necessárias ao bem estar de nossa população. O 

Vereador Ronival Soares, parabenizou o Vereador Sebastião Rodrigues, pela moção 

de Aplausos ao corpo docente da escola do Povoado de Placa. Cumprimentou 

todos os profissionais presentes e reconhecendo a importância de todos no 

desempenho de suas funções, ressaltou o trabalho do Deputado Nininho no 

Município de Juscimeira, sempre ajudando com recursos que tem melhorado a 

qualidade de vida da nossa população, também ressaltou o reconhecimento da 

população de São Lourenço por ter recebido do Deputado os instrumentos de uma 

fanfarra, mais uma vez, ressaltou o bom trabalho realizado pelo Departamento de 

água e esgoto do município de Juscimeira na realização de extensão de redes 

elétricas, com colocação de luminárias e troca das mesmas, citando como exemplo 

o distrito industrial de Juscimeira, parabenizou o Prefeito por dar autonomia ao 

Diretor e equipe, para desenvolver serviços de qualidade e relevância. O Vereador 

Lindomar Duarte, falou dos recursos destinados ao nosso município através de 

emendas parlamentares. Falou do seu empenho em consegui-los para que obras 

possam ser realizadas no nosso Município. Ressaltou o recurso adquirido para 

construção do asfalto em algumas ruas do Distrito de Irenópolis e disse reconhecer 

os esforços do Prefeito para conclusão da referida obra.  Inclusive acompanhando 

o Prefeito em audiência com o Governador Mauro Mendes e Secretários de 

Governo na tentativa de liberação do restante do recurso para que a empresa 



  
  
 

 

responsável possa finalizar a Obra. Parabenizou o Vereador Sebastião Rodrigues, 

pela Moção aprovada nesta Sessão, de Aplausos ao Corpo Docente da Escola 

Estadual de Povoado de Placa Santo Antônio. O Vereador Ozéas Marinho, fez duras 

críticas em relação a forma como foi realizado a obra do asfalto em ruas do Distrito 

de Irenópolis. Falou da má qualidade do serviço executado e da não conclusão do 

mesmo e que espera dos responsáveis, soluções para que não seja  necessário 

denúncias no Ministério Público. Citou exemplo de empresas que vence processos 

licitatórios no Município e não conseguem executar os serviços, pedindo ao 

Executivo que encontre formas legais de evitar que essas empresas concorram e 

vençam as licitações. Parabenizou a equipe do departamento de água pelo 

excelente trabalho que vem realizando de iluminação pública na sede do 

Município. Conclui agradecendo os vereadores que votaram favoráveis ao Pedido 

de Vistas dos projetos nºs 026 e 027/2019, pois só assim, conseguirá fazer um 

estudo mais detalhado da matéria em questão. O Vereador Manoel Fagundes, 

ressaltou a importância da aprovação nesta Sessão, da Indicação, dando nome ao 

futuro Hospital Municipal de “Dr. Esmeraldo Ribeiro Filho”, por se tratar de um 

profissional que dedicou parte de sua vida em cuidar das pessoas mais carentes do 

nosso Município. Fez elogios à gerencia do Departamento de Água, pelos bons 

serviços prestados à população. Porém já vem chamando atenção do Chefe do 

Executivo, que acompanhe os trabalhos executados, para que o mesmo não se 

torne uma empresa terceirizada sem autorização legislativa para esse fim. Conclui 

dizendo que tem buscado fazer com eficiência seu trabalho de vereador e que tem 

certeza que a população Juscimeirense sabe muito bem reconhecer quem trabalha 

em prol do município. Encerrado o expediente passou-se a Ordem do Dia com a 

leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 026/2019 

de autoria do Executivo, conforme requerimento aprovado do Vereador Ozéas 

Marinho com pedido de vistas, o mesmo foi retirado de pauta, segue-se com a 

leitura do parecer referente ao projeto de lei nº 027/2019 de autoria do Executivo 

Municipal, conforme requerimento do Vereador Ozéas Marinho, aprovado nesta 

Sessão, com pedido de Vistas, o mesmo foi retirado de Pauta. O Presidente 

solicitou ao Secretário a leitura do Parecer da Comissão sobre o Projeto de 

Resolução nº 002/2019, pedido de afastamento da Vereadora Romilda José de 

Paula, sendo que o mesmo obteve parecer favorável de seus respectivos membros. 



  
  
 

 

Colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado. Atendendo ao 

requerimento oral do Vereador Ronival Soares, aprovado nesta Sessão, o 

Presidente solicitou a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 030/2019 

de autoria do Executivo Municipal, abertura de Crédito Especial no Orçamento, 

sendo que o mesmo obteve parecer favorável de seus membros para sua 

aprovação. Colocado em discussão e em votação, foi aprovado. Não tendo mais a 

tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima 

Sessão, para o dia 13 de Setembro do corrente exercício. Esta Ata após lida e 

aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes a esta 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 


