
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 003 DE 23 DE MARÇO DE 2018 

 

   Aos Vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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. O 
Presidente solicitou a leitura bíblica pelo Vereador Lindomar Duarte, em 
seguida, a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em 
votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura dos Projetos de Leis nºs 
015 e 016/2018 que trata sobre contratação de servidores vinculados a 
Secretaria Municipal de Promoção Social e Assistência Social e Secretaria 
Municipal de Educação. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura das 
Indicações, Indicação nº 034/2018, de autoria dos Vereadores Manoel Fagundes 
e Lindomar Duarte, sinalização nos redutores de velocidade das vias públicas da 
Sede do Município, colocada em Discussão e em votação, foi aprovada, 
Indicação nº 035/2018 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, limpeza e 
patrolamento das ruas do Distrito de Santa Elvira, colocada em discussão e em 
votação, foi aprovada. O Presidente solicitou a leitura da Moção: Moção nº 
001/2018 de autoria do Vereador Manoel Fagundes com aval dos demais Edis, 
Pêsames e Solidariedade à família Zanata, colocada em discussão e em votação 
foi aprovada. O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de 
requerimento oral. Não havendo este expediente, passou-se para o uso da 
palavra livre, conforme ordem de inscrição. O Vereador José Quirino, respondeu 
as críticas que alguns vereadores desta Casa, recebeu por parte de pessoas 
desinformadas que não acompanha os trabalhos legislativo, pois o que este 
Poder Legislativo, tem feito no decorrer deste mandato e ajudar esta 
administração, sempre pautando pela ética e a responsabilidade. Faz uma breve 
reflexão do período em que o Prefeito Moises dos Santos está à frente desse 
Executivo, e tem constatado que o mesmo tem deixado muito a desejar. Se 
mostra perdido governando sem planejamento, sendo assessorado por uma 
equipe sem experiência e incompetente. Parabenizou o Vereador Lindomar 
Duarte, pelos recursos que o mesmo viabilizou para obras no Distrito de 
Irenópolis e também falou dos recursos que adquiriu junto ao Deputado Gilmar 
Fabris para a climatização da escola municipal. O Vereador Lindomar Duarte, 
falou da satisfação em está acompanhando o início das obras de asfalto nas ruas 
do distrito de Irenópolis. Falou de sua luta para alocar esses recursos e 
agradeceu ao Deputado Guilherme Maluf e Janaína Riva e em especial ao 
Deputado Max Russi, pelo apoio para liberação dos recursos, também falou que 
nos próximos dias, novos recursos estarão sendo liberados para o Município 



 
  
 

 

para a construção de uma praça no Distrito de Irenópolis, recursos mais uma 
vez, do Deputado Max Russi. O Vereador concluiu dizendo que concorda com o 
Vereador José Quirino em relação as críticas feitas à administração Municipal, 
chamando a atenção do Prefeito Municipal para promover mudanças imediata 
na sua equipe de governo. O Vereador Ronival Soares, fez duras críticas à 
administração municipal e expôs a situação do Distrito de São Lourenço de 
Fátima que se encontra em total abandono, com lâmpadas queimadas, ruas 
intransitável e as estradas vicinais daquela região, se encontram em total estado 
de abandono. Cobrou do Prefeito Municipal mais ação, coerência no que fala, 
dizendo ser ele o principal responsável por todo esse descaso, deixando de 
cumprir com todas as promessas feitas, sugeriu ao Prefeito que mude sua 
equipe de governo, pois quase todos os secretários não têm perfil nem 
competência para ocupar cargos tão importantes assim, conclui o Vereador 
Ronival, encerrado o expediente, passou para a Ordem do Dia com a leitura do 
Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 006/2018, 
Disciplina Concessão de Benefícios no Âmbito da Política Municipal de 
Assistência Social, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus 
membros à sua aprovação. O Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão e 
em votação, o mesmo foi aprovado. Segue-se com a leitura do Parecer da  
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 007/2018, incentivo ao estágio 
remunerado de Estudantes, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de 
seus membros à sua aprovação. O Presidente colocou o Projeto em discussão e 
em votação, foi aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer da 
Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 011/2018, sendo que o 
mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação pelos seus membros. 
Colocado o Projeto de Lei em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado em  
2º turno. Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma, 
convocando a próxima sessão para o dia 13 de abril do corrente, esta Ata após 
lida e aprovada será assinada por todos os vereadores presente. 
                                                                                                 
 
 
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.                                                
                                                                                          


