
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE MAIO DE 2019 

 
 
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezenove horas, inicia-
se a Sessão com o Presidente solicitando ao Secretário a verificação da presença 
dos Vereadores. Feita a verificação, constatou-se a presença de todos. A leitura 
bíblica foi feita pelo Vereador Adilson Miguel Novaki, e em seguida foi feita a 
leitura da Ata da Sessão anterior que foi colocada em discussão e em votação e 
foi aprovada. O Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Leis nºs 016, 017, 
018, 019 e 020/2019 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 
respectivamente sobre: autoriza a reversão de imóveis localizado no setor 
industrial, institui verba de natureza indenizatória aos Motoristas de 
Ambulâncias, institui a reformulação do Plano de Cargos e Carreiras do 
Executivo Municipal, contratação de servidores vinculados à Secretaria 
Municipal de Educação e autorização ao Poder Executivo, a realizar concurso 
público  para provimento de cargo efetivo. Segue-se a Sessão com a leitura das 
Indicações: Indicação nº 011/2019 de autoria do Vereador Adilson Novaki, 
patrolamento e cascalhamento nas estradas vicinais do Distrito de Santa Elvira, 
Colocada em discussão e em votação foi aprovada. Indicação nº 012/2019, 
autoria do Vereador Ozéas Marinho, realização de estudos para pavimentação 
de todas ruas não beneficiadas no Bairro Cajus, colocada em, discussão e em 
votação, foi aprovada; Indicação 001 e 002/2019, de autoria do Vereador Silvano 
Dourado, construção de boca de lobo na Rua Fortaleza na Sede do Município e 
patrolamento e cascalhamento das estradas vicinais na região do Sucuri até o 
Pantanalzinho, colocadas em discussão e em votação foram aprovadas. 
Indicação nº 016/2019 de autoria do Vereador José Quirino, desmembramento 
da Secretaria Municipal de Educação, criando Pasta exclusiva para Secretaria 
Municipal de Esporte. Colocada em discussão e em votação, foi aprovada. 
Indicação nº 056/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, construção de 
casas populares no Distrito de Santa Elvira, no Município de Juscimeira, colocada 
em discussão e em votação, foi aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura dos 
Requerimentos. Requerimento nº 003/2019 de autoria do Vereador Ronival 
Soares. Solicitação de informações junto à Secretaria Municipal de Saúde sobre  
o números de exames e cirurgias feitas no exercício de 2018 até a presente data. 
Colocado em discussão e em votação, foi aprovado. O Presidente solicitou ao 
Secretário, a leitura das Moções: Moção nº 001/2019 de autoria do Vereador 
Silvano Dourado com aval dos demais Edis. Pêsames e Solidariedade à família 
Soares. Colocada em discussão e em votação, foi aprovada. O Presidente 



 
  
 

 

aguardou alguns instantes para apresentação de requerimento oral. Não 
havendo o expediente, o Presidente solicitou a chamada para o uso da palavra 
livre. O Vereador Ronival Soares, discorreu sobre o requerimento de sua autoria, 
aprovado nesta Sessão, que pede informações à Secretaria Municipal de Saúde 
sobre o número de exames e cirurgias realizadas no exercício de 2018 até a 
presente data, ressaltando a importância das informações. Também 
parabenizou a equipe de servidores do executivo, em especial a assistente 
social, Márcia Pereira, pelo evento no qual foram entregues as pessoas 
portadoras de deficiência física, cadeiras de rodas, assim melhorando a 
qualidade de vida dessas pessoas, encerrou expressando suas indignações com a 
maneira que alguns servidores públicos do nosso município tem desenvolvido 
suas atividades na prestação de serviços, alguns com, total despreparo quando 
necessário lidar com as pessoas que necessitam do serviço. Cobrando assim, dos 
responsáveis medidas que coíbem  que nossa população seja prejudicada pela 
incompetência e falta de humanidade de servidor negligente. O Vereador 
Valdinei José, cobrou do Executivo Municipal que coloque lixeiras na praça da 
matriz, pois assim, estará possibilitando uma limpeza melhor em um espaço que 
é freqüentado pelos nossos moradores. O Vereador Lindomar parabenizou o 
Vereador José Quirino pela indicação de criar a Secretaria Municipal de Esporte 
no nosso Município e ressaltou a sua importância também, ressaltou a 
necessidade dos motoristas de ambulâncias do nosso Município em especial no 
distrito de Irenópolis, cumprir o seu plantão na unidade de saúde para facilitar 
quando necessário o atendimento de paciente que precisa ser socorrido em 
caráter de urgência, disse que estará empenhado em cobrar os responsáveis 
para que essa medida seja adotada em todas as unidades de saúde. O Vereador 
Adilson, cobrou do Executivo uma política pública de incentivos a empresas que 
queiram se instalar no nosso  Município principalmente na exploração do nosso 
melhor potencial que é o turismo, e disse que este legislativo sempre estará a 
disposição no que se fizer necessário para contribuir com esta política pública. O 
Vereador Sebastião ressaltou os esforços da Secretaria de Obras na recuperação 
de estradas e reformas de pontes em todo município, dizendo das dificuldades 
encontrada pelo pouco maquinário que é disponibilizado à essa equipe. 
Também parabenizou a equipe de Assistência Social e Secretaria de Saúde pela 
entrega de cadeiras de rodas à pessoas de nosso Município, portadora de 
deficiência física. O Vereador Ozéas Marinho, reforçou o seu pedido junto ao 
Secretário de Obras para a recuperação da estrada que dá acesso a Cachoeira do 
Prata, disse ser necessário deixar essa estrada em condições real de uso, sugere 
ao Secretário de Obras, que faça um cronograma para as atividades dessa 



 
  
 

 

Secretaria, trabalhando assim com planejamento e aproveitando esse período 
de estiagem, finalizou fazendo um alerta a equipe financeira da prefeitura, 
quanto ao equilíbrio das finanças públicas, para que no futuro próximo não 
venhamos ter dificuldades para o cumprimento das obrigações. O Vereador 
Manoel Fagundes no uso da palavra elogiou ao Secretário de Saúde pela forma 
com que o mesmo tem se comportado à frente da Secretaria, agindo com 
coerência, responsabilidade e muito respeito com todos que necessitam desse 
serviço. Disse entender as dificuldades enfrentadas na maioria das vezes pela 
falta de recurso, mas o mesmo tem sabido precisar as necessidades maiores da 
nossa população e se coloca a disposição para ajudar no que for necessário. 
Assim conclui o Vereador Manoel. Encerrado o expediente, passou à Ordem do 
dia, com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei 
nº 068/2018, que regulamenta diárias do Executivo, sendo que o mesmo 
recebeu votos favoráveis à sua aprovação de seus membros com emendas 
apresentadas, colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado com 
emendas apresentadas em 2º turno. Segue-se com a leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 014/2019, fornecimento de cargas de 
terra para Munícipes e empresas do Município de Juscimeira, sendo que o 
mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros, com emenda apresentada, 
colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado em 1º turno. O 
Presidente solicitou a leitura do parecer da Comissão de Justiça, referente ao 
Projeto de Lei nº 015/2019 de autoria do Executivo Municipal, Lei de Diretrizes 
Orçamentária – LDO, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua 
aprovação pelos seus membros. 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 24 de 
maio do corrente. Esta Ata após lida e aprovada será assinada pelos Vereadores 
que estiveram presentes. 
 
Adilson Miguel Novaki, José Quirino da Silva, Lindomar Duarte da Silva, 
Manoel Fagundes de Souza, Ozéas Marinho de Oliveira, Silvano Dourado de 
Souza, Ronival Soares Santos, Sebastião Rodrigues Barbosa, Valdinei José da 
Costa.                                                
                                                                                          


