ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 016 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017
Aos dez 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, feita a verificação, constatou-se a ausência do Vereador Ozéas Marinho
de Oliveira e Romilda José de Paula, ausência justificada com atestado médico. O
Presidente solicitou ao Vereador José Quirino, a leitura bíblica, após a leitura bíblica,
foi solicitado pelo Presidente, a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada
em discussão e em votação e foi aprovada. A Sessão segue com a leitura da
devolução de matéria com pedido de vista do Vereador Manoel Fagundes. O
Presidente solicitou ao Secretário, a leitura das Indicações: Indicações nºs 032 e
033/2017 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, colocadas em discussão e em
votação foram aprovadas. Segue-se com a leitura dos requerimentos: 003/2017
autoria do Vereador Manoel Fagundes e 003/2017 de autoria dos Vereadores José
Quirino, Lindomar, Manoel Fagundes, Ronival Soares e Valdinei José, colocados em
discussão e em votação, foram aprovados. O Presidente aguardou alguns instantes
para apresentação de requerimento oral. Não havendo esse expediente, passou-se
para o uso da palavra livre, O Vereador Adilson Novaki, no uso da palavra livre, se
referiu a um recurso vindo do Estado que está sendo destinado às escolas estaduais
de nosso Município e se disse surpreso, por este recurso está vinculado apenas para
ser investido em infraestrutura, sendo que as escolas também necessitam de
investir em várias outras coisas. Portanto, o Vereador disse que estará se
informando melhor junto aos órgãos competentes sobre a aplicação do referido
recurso. O Vereador Lindomar Duarte, falou de sua satisfação em poder estar
votando nesta Sessão, um projeto de lei de grande importância para o nosso
município, a doação de lotes no setor industrial para a empresa construir um posto
de combustível. Sendo que este empreendimento, estará contribuindo com a
economia de nosso Município, com geração de empregos diretos e indiretos, e
outros benefícios, disse ser esse o papel do Legislativo apoiar projetos como esse
que trás progresso ao nosso Município. Também esclareceu ao Vereador Adilson
Novaki, que o recurso destinado às escolas estaduais do nosso Município, foi
viabilizado pelo Deputado Max Russi e que o mesmo, lutou para que este recurso
fosse aplicado pelas escolas naquilo que as mesmas necessitassem, porém, a
Secretaria de Educação, direcionou os recursos para serem aplicados apenas no
setor de infraestrutura e informou com documento a todas as escolas através de
seus gestores. O Vereador José Quirino no uso da palavra, falou mais uma vez da
importância de nossos governantes investirem na nossa maior vocação que é o
turismo, se referiu às nossas riquezas naturais a serem exploradas e se mostrou

desmotivado em não vê uma política pública para exploração da mesma, disse não
compreender até quando vamos aceitar ser um município pobre, sendo que
podemos mudar essa situação explorar nossas riquezas naturais. Também falou do
Projeto de Lei que faz doação de lotes para construção de um posto de combustível
no setor industrial e disse que é de matéria como essa que precisamos aprovar
nesta Casa. Pois será uma forma de ajudar no desenvolvimento do nosso Município.
Conclui falando da satisfação em poder junto ao Deputado Gilmar Fabris, viabilizar
um recurso que será investido na climatização da escola municipal da Sede do
Município. O Vereador disse ter um carinho especial por essa escola, pois foi ele o
mentor do projeto de construção dessa escola quando ocupou o cargo de Secretário
de Educação no governo municipal de Dr. Francisco Bezerra. O Vereador Manoel
Fagundes de Souza esclareceu ao Vereador Adilson Novaki, sobre o recurso
destinado às escolas estaduais do nosso Município, dizendo que basta que o
Vereador Adilson, vá até as escolas, que o mesmo encontrará o documento enviado
pela Secretaria de Educação, onde a mesma determina que as escolas apliquem os
recursos apenas no setor de infraestrutura, deixando bem claro, não haver
nenhuma interferência política nesta questão. Também falou de seu requerimento
aprovado nesta Sessão, solicitando ao Executivo o envio de documentos para
análise desta Casa, disse que esperará os prazos legais e caso não seja atendido,
tomará todas as medidas legais cabíveis, pois só através dessas informações é que o
Poder Legislativo poderá acompanhar a aplicação do dinheiro público. O Vereador
Ronival Soares, falou da importância de estar votando nesta Sessão, O Projeto de Lei
que doa lotes para construção no setor industrial de um posto de combustível. O
Vereador pediu o voto favorável a essa matéria aos demais Edis, dizendo ser esse
um grande empreendimento para nosso Município. Falou da emenda apresentada
no projeto pela Comissão de Justiça, dando mais prazo para construção, disse ser
inteiramente favorável à mesma e que essa Casa, precisa ser acessível aqueles que
querem investir no nosso Município e que tem raízes na nossa cidade. Parabenizou
ao Prefeito Municipal e sua equipe pela inauguração da Unidade de Saúde de São
Lourenço de Fátima, obra essa tão aguardada por aquela comunidade, disse que
agora estará lutando pela segunda etapa que será a troca da mobília, pois a mesma
se faz necessária. O Vereador Sebastião Rodrigues, falou sobre as obras inacabadas
no nosso Município, ressaltou os esforços do Prefeito Municipal que tem lutado
incansavelmente para liberações dos recursos que estão pendentes, junto a Caixa
Econômica. Também criticou as construtoras pela forma como tem conduzido os
trabalhos nos contratos que as mesmas foram vencedoras das licitações, disse estar
acompanhando as obras e não tem visto esforços e compromisso por parte das
empresas para conclusão das obras. Pois as mesmas têm trabalhado na maioria das

vezes, com um numero bem abaixo de funcionários, que seria necessário. O
Vereador se mostrou preocupado com o início só agora das obras do campo de
Irenópolis e Placa de Santo Antônio e espera que a Execução desses contratos que
se inicia nos próximos dias, possam ser executados de forma bem mais rápida e se
cumpra os prazos estabelecidos. O Vereador Valdinei José, também criticou a
empresa que está reformando a praça da matriz, disse que não consegue entender,
pois há anos se trabalha na reforma da praça e não se conclui a obra, sugeriu que o
Executivo toma as medidas cabíveis para se ter a conclusão da referida obra.
Também cobrou do Executivo através de sua equipe, uma limpeza geral no bairro
Cajus II, na Sede do Município, encerrado o expediente passou-se a Ordem do Dia,
com a leitura e discussão das Emendas apresentadas pelo Vereador Manoel
Fagundes, referente ao Projeto de Lei nº 031/2017, na discussão da matéria, o
Vereador Valdinei José, pediu vista da matéria para uma melhor análise, colocada o
pedido de vista em votação o mesmo foi aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura
do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 050/2017, sendo
que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros à aprovação. Colocado em
discussão e em votação, foi aprovado. Segue-se com a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 051/2017 com emenda
apresentada. O mesmo recebeu votos favoráveis do Presidente da Comissão José
Quirino e do Relator Lindomar Duarte e o Vice-Presidente Sebastião Rodrigues
votou contrário ao Parecer, colocado em discussão a matéria. O Vereador Adilson
Novaki, fez um pedido de vista para melhor análise da matéria, colocado o Pedido
de vista em votação o mesmo foi aprovado. O Presidente solicitou a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 052/2017, com
emenda apresentada, o mesmo recebeu votos favoráveis do Presidente José Quirino
e do Relator Lindomar Duarte, e Vice-Presidente Sebastião Rodrigues votou
contrário ao Parecer, colocado a matéria em discussão, o Vereador Sebastião
Rodrigues Barbosa, fez um Pedido de Vista, para melhor análise da matéria,
colocada o pedido de vista em votação o mesmo foi aprovado. Não tendo mais a
tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma convocando a próxima Sessão
Ordinária para o dia 24 de Novembro do corrente exercício. Esta Ata após lida e
aprovada será assinada pelos Vereadores 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.

