ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto 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. A leitura
bíblica foi feita pelo Vereador José Quirino, em seguida o Presidente solicitou 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 031 e
032/2018 de autoria do Executivo Municipal, Expansão de Área Urbana e
Celebração de parcelamento junto à Empresa Energisa. Segue-se a Sessão, com a
leitura das Indicações: nºs 008/2018 e 009/2018 de autoria do Vereador Lindomar
Duarte, Expansão de rede de água no Distrito de Irenópolis e iluminação no
Cemitério de Irenópolis. Colocadas em discussão e em votação, foram aprovadas.
O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de requerimento oral.
Não havendo esse expediente, passou-se para chamada para Uso da palavra livre.
O Vereador José Quirino, fez uma breve reflexão da maneira como nosso
município tem sido governado e fez duras críticas à administração, por entender
que as coisas não tem acontecido nesta administração, ficando na maioria das
vezes, apenas nas promessas, disse que como Vereador, estará de agora em diante
mudando sua postura e cobrará firmemente desse Executivo a prestação de
serviço e investimentos que precisa ser feito no nosso Município. Lamentou
profundamente que nosso Município seja o último dos municípios no vale do São
Lourenço dizendo que isso precisa mudar rapidamente. O Vereador Ozeas
Marinho parabenizou o Executivo pelo serviço de iluminação pública, realizado
na sede do Município e cobrou do Executivo que acelere o serviço de tapa
buracos e a lama asfaltica, pois tem percebido que a empresa contratada esta
tendo dificuldades para realização dos serviços que a mesma foi contratada. O
Vereador Sebastião Rodrigues, falou da preocupação do Prefeito em relação aos
serviços que estão sendo executados no Município, dizendo que as empresas
vencedoras das licitações encontra no decorrer do processo, dificuldades para
realização dos serviços. Parabenizou mais uma vez, a atuação do Deputado
Nininho no nosso Município, pois o mesmo tem trazido vários recursos para ser
investido em nosso Município. O Vereador também fez algumas explicações em
relação a obra da Praça da Matriz e disse que diante das medidas tomadas pela
administração, agora a mesma poderá ser concluída. Encerrado o expediente
passou-se à ordem do dia com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça,
referente ao Projeto de Lei nº 033/2018, Criação do Programa Municipal de

Parcerias Público, Privadas, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus
membros, para sua aprovação, colocado o Projeto em discussão e em votação, o
mesmo foi aprovado. Segue a Sessão com a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 034/2018. Desconcentração administrativa
do Poder Executivo Municipal, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis a
sua aprovação. Colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado. O
Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao
Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal, sendo que o mesmo recebeu votos
favoráveis à sua aprovação. Colocado em discussão e em votação o mesmo foi
aprovado, em 1º turno. Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente
encerrou a mesma convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 10 de
Setembro do corrente. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos os
vereadores presentes.

