Ata da Sessão Ordinária do dia 14 de Junho de 2019
Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, 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 os Vereadores. A
leitura bíblica foi feita pelo Vereador Adilson Novaki e 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 nº 024/2019 e
025/2019 de autoria do Executivo, versando sobre: Abertura de Crédito adicional
especial no orçamento do Exercício de 2019, e sobre Concessão de Direito Real de
Uso, mediante Contrato de Imóvel. O Presidente, solicitou a leitura das Indicações:
Indicação nº 026/2019 de autoria do Vereador Valdinei José da Costa. Construção
de praça pública e Academia ao ar livre no Bairro Beira Rio, colocada em discussão
e em votação a mesma foi aprovada; Indicações nºs 058, 059 e 060/2019 de
autoria do Vereador Manoel Fagundes, serviços com carro pipa para molhar as
ruas do Distrito de Santa Elvira; Patrolamento de estradas vicinais no Distrito de
Santa Elvira; disponibilizar mais doses de vacina contra gripe influenza H1N1,
colocadas em discussão e votação, as mesmas foram aprovadas. Indicação nº
012/2019 de autoria do vereador Lindomar Duarte, destinação de carro pipa para
molhar as ruas do Distrito de Irenópolis, colocada em discussão e em votação, foi
aprovada. Indicações nºs 005 e 006/2019 de autoria do Vereador Silvano Dourado
de Souza, sugerindo a viabilidade de desapropriação do Balneário Sesc e
Construção de Galerias pluviais na Rua Belo Horizonte e Rua Recife na Sede do
Município. Colocadas em discussão e em votação, foram aprovadas. Segue-se a
Sessão com a leitura das Moções: Moção nº 001/2019 de autoria do Vereador
Ronival Soares, com aval dos demais Edis. Pêsames e Solidariedade à Família Neres
pelo falecimento do Senhor Clayton Rodrigues Neres. Colocada em Discussão e em
votação, foi aprovada. O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação
de Requerimento Oral. Não havendo esse expediente, passou ao uso da Palavra
Livre por Ordem de Inscrição. O Vereador Ozéas Marinho, voltou a falar sobre a
construção dos quebras molas, construído na estrada que dá acesso ao Distrito de
Irenópolis, sendo que o mesmo, depois de ter cobrado nesta tribuna providências

da administração, no sentido de sinalizar dentro da necessidade, reduzir os
mesmos, nada foi feito até o presente momento, deixando claro, o perigo de
acidente com risco até de morte de pessoas que trafegam naquela estrada. Conclui
dizendo que espera providências imediatas, pois, se as mesmas não foram
tomadas pelo Executivo, estará formalizando no Ministério Público, uma denúncia
formal. O Vereador Lindomar Duarte, também discorreu sobre a construção dos
quebras molas, no Distrito de Irenópolis, defendeu a sua construção, pois disse que
os veículos que por ali trafegam, não estava respeitando o limite de velocidade
permitido e com isso, causando risco à população, sem contar com a poeira
causada neste período, mas defendeu a necessidade de se sinalizar os mesmos,
para evitar acidentes e deixou claro, que a população esta satisfeita com a
construção das lombadas. O Vereador Ronival Soares, também discorreu sobre a
construção dos quebra molas do Distrito de Irenópolis e cobrou do Executivo
Municipal, providências no sentido de sinalização ou até mesmo colocá-los nos
padrões estabelecidos por Lei, para assim, evitar acidentes com veículos que
trafegam nesta estrada e ao mesmo tempo atender a população de Irenópolis que
se sentem satisfeito com a construção dos mesmos, quanto à poeira mencionada
pelo Vereador Lindomar, o mesmo disse que isso não se resolve com construção de
quebras molas e sim, com aquisição de carro pipas para molhar as ruas do referido
Distrito. O Vereador Manoel Fagundes, disse que estará sempre do lado da
população para defender-los e quanto aos quebras molas, espera que o Executivo
faça sua parte, regularizando a situação, quanto sua sinalização e outras
providências que se fizer necessária. Também defendeu a aquisição de caminhão
ou contratações dos mesmos, para molhar as ruas dos Distritos e ruas não
asfaltadas da Sede do Município. O Vereador Sebastião Rodrigues, também
reforçou a discussão sobre os quebras molas no Distrito de Irenópolis, falou de sua
necessidade em construí-los diante da velocidade que os veículos que por ali
trafegam, passava alem da velocidade permitida, porém, cobrou a sinalização dos
mesmos para evitar acidentes e disse, que o Executivo através dos seus Secretários
competentes, precisa resolver os problemas apresentados. O Vereador José
Quirino, sugeriu aos demais Vereadores deste Legislativo, uma reunião com o
Prefeito Municipal, para discutir a necessidade de adquirir ou contratar 04
caminhões pipas para molhar as ruas dos distritos e ruas não asfaltadas da Sede do

nosso Município. Encerrado o expediente, passou-se a Ordem do Dia, com a leitura
do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 002/2019 de autoria do Vereador
Lindomar Duarte, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação,
pelos seus membros. Colocado o Projeto em discussão e em votação, o mesmo foi
aprovado. O Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 224/2019 de autoria do
Executivo Municipal, colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado.
Acatado o Ofício, o Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça,
referente ao Projeto de Lei nº 024/2019, de autoria do Executivo Municipal, sendo
que o mesmo recebeu Parecer favorável de seus membros à sua aprovação.
Colocado o Projeto em discussão e em votação o mesmo foi aprovado. Não tendo
mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma e convocou a próxima
Sessão Ordinária, para o dia 28 de junho do corrente. Esta Ata após lida e aprovada
será assinada por todos Vereadores que estiveram presente.
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