
 
  
 

 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 01/2018 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

Aos Vinte e três dias do mês de fevereiro 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 ausência do 
Vereador Ronival Soares. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura da Ata da 
Sessão anterior que após a leitura, foi colocada em discussão e em votação, e foi 
aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura do expediente recebido do Executivo, 
solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 061/2017, Criação da Autarquia do 
Departamento de Água e Esgoto do Município de Juscimeira. O Presidente 
solicitou ao Secretário a leitura dos Projetos de Leis de autoria do Executivo: 
060/2017, 005/2018, 008/2018 e 011/2018, Doação de área para instalação de 
um frigorífico no Município de Juscimeira, Revisão Geral Anual dos Servidores do 
Executivo e Legislativo, Concessão de Direito Real de Uso Para a Igreja 
Evangélica Aliança Casa de Oração e Concessão de Direito Real de Uso mediante 
contrato dos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 da quadra 01 do Distrito Industrial, 
Comercial e Serviços do Município de Juscimeira, também solicitou a leitura do 
Projeto de Resolução nº 001/2018 de autoria da Mesa Diretora. O Presidente 
aguardou alguns instantes para apresentação de requerimento oral. Não 
havendo esse expediente, o Presidente solicitou a chamada para o uso da 
palavra livre. O Vereador José Quirino, no uso da palavra livre, falou sobre os 
projetos encaminhados pelo Executivo a este Legislativo, solicitando autorização 
para contratação de servidores. Reconhece que a maneira legal de contratação 
no serviço público é através de concurso público e em alguns casos de 
emergência, através de processo seletivo, porém, o Executivo não tem 
obedecido nenhum desses critérios. Contrariando recomendação feita pelo 
Ministério Público a este Legislativo. Porém, reconhece que em algumas 
situações não tem como o Legislativo não autorizar a contratação, pois se não 
fizer, acaba prejudicando a população que ficará sem a prestação desse serviço. 
Recomendou mais uma vez, ao Executivo que se organize para o cumprimento 
da legislação. Também falou do Projeto que o Executivo pede abertura de 
Crédito Suplementar por superávit de receita, disse que precisa se aprofundar 
bastante na análise dessa matéria para entender esse superávit, pois o que se 
viu no último ano, foi uma grande necessidade de investimento em vários 
setores dessa administração e muitas coisas por fazer, e o Executivo justificando 
que não se faz por falta de recursos. Concluiu dizendo que este Legislativo estará 
pronto para ajudar o Executivo naquilo que for legal. O Vereador Ozéas 



 
  
 

 

Marinho, falou sobre a retirada do Projeto de Lei que Cria a Autarquia no 
Departamento de Água e Esgoto, dizendo não entender a retirada, disse que 
estará solicitando informação junto ao Executivo sobre a arrecadação do DAE 
nos últimos 03 meses, pois o mesmo já vem aplicando no recebimento novas 
taxas e tarifas, acreditando assim, que esses recebimentos está trazendo lucros 
ao Departamento, recomendou ao Executivo que crie uma Secretaria própria 
para cuidar dos investimentos e melhorias nesse departamento, pois já se faz 
necessário, também falou dos projetos de contratações, dizendo discordar do 
Ministério Público em parte, quando o mesmo recomenda a não contratação, 
pois vê que em alguns casos se faz necessário. Por isso sugeriu uma reunião com 
as partes interessadas para encontrar uma solução. Finalizou cobrando do 
Governo Estadual mais investimento no nosso Município, até porque o nosso 
Prefeito e do mesmo partido do Governador do Estado. O Vereador Lindomar 
Duarte, fez duras críticas ao Secretário de Obras de nosso Município, dizendo 
que o mesmo não tem planejamento, não tem equipe de trabalho e não tem 
competência para estar à frente de uma Secretaria tão importante no nosso 
Município, disse que quem tem sofrido com esta situação e a nossa população, 
pois tem assistido o descaso e a falta de serviço essenciais por parte dessa 
secretaria. Citou como exemplo, o estado que se encontra a principal estrada do 
nosso Município, a que dá acesso à cachoeira do Prata, a mesma se encontra em 
total abandono, intransitável, causando vergonha, pois ali transita pessoas de 
todo Estado que vem conhecer nosso maior potencial turístico, que é a 
Cachoeira do Prata. Também cobrou do Executivo o cumprimento do projeto de 
lei, aprovado por este Legislativo, que beneficia os agentes de saúde do nosso 
Município. Concluiu agradecendo o Deputado Max Russi, pela atenção dada ao 
nosso Município, dessa vez com a liberação de recursos de sua emenda para 
aquisição de uma ambulância para o Distrito de Santa Elvira e uma praça no 
Distrito de Irenópolis. O Vereador Adilson Novaki, também compartilhou da 
mesma indignação do Vereador Lindomar em relação aos trabalhos da 
Secretaria de Obras, disse que a mesma está sendo muito mal conduzida pelo 
Secretário e sua equipe. Com isso, tem trazido sérios prejuízos a toda população 
juscimeirense, também expressou sua revolta e disse não compreender tanta 
dificuldade do município em receber por parte do Governo do Estado, recurso 
de emenda do Deputado Nininho, para investimento na recuperação asfaltica 
das principais ruas da Sede do Município. Também cobrou do Executivo que 
encontre meios legais para receber recursos por parte de particular para 
construção de uma creche no Povoado de Placa Santo Antônio. O Vereador 
Manoel Fagundes, falou da importância deste Legislativo está atento às matérias 



 
  
 

 

que tramitam nesta Casa, para votar de forma consciente e coerente, também 
falou da incompetência do Secretário de Obra do Município, pois o mesmo tem 
deixado muito a desejar. Trabalhando sem planejamento algum e não 
priorizando aquilo que é mais urgente no momento. Citou como exemplo, não 
cuidar da principal estrada do nosso Município que dá acesso à cachoeira do 
Prata, pediu ao Prefeito Municipal que tome providências em relação a essa 
Secretaria e que não deixe nossa população a mercê da incompetência de 
Secretários, falou do Projeto que pede autorização para suplementação e disse 
que fará um criterioso levantamento para entender melhor essa matéria e só 
assim, votá-la. Conclui agradecendo ao Deputado Max Russi pelo recurso, já na 
conta da Prefeitura para aquisição de uma Ambulância para o Distrito de Santa 
Elvira, uma solicitação feita por ele e prontamente atendida pelo Deputado. 
Encerrado o expediente através do uso da Palavra. O Presidente solicitou do 
Soberano Plenário autorização para colocar em votação o Projeto de Lei nº 
005/2018, que dispõe sobre a Revisão Geral Anual de Servidores do Executivo e 
Legislativo. Obtendo autorização de todos os Vereadores presentes, o 
Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente  ao 
Projeto de Lei nº 005/2018, 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 e o mesmo foi aprovado. Não tendo mais a tratar nesta 
Sessão, o Presidente encerrou a mesma convocando a próxima Sessão Ordinária 
para o dia 09 de março do corrente, esta Ata após lida e aprovada será assinada 
por todos 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 
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