
 
  
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 015 DE 27 DE OUTUBRO DE 2017 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezenove 
horas, inicia-se a Sessão com o Presidente, solicitando a verificação da 
presença dos vereadores. Feita a verificação, constatou se a ausência dos 
Vereadores José Quirino da Silva e Ronival Soares. Segue-se com a leitura 
bíblica pelo Vereador Ozéas Marinho e leitura das Atas nºs 013 e 014/2017 
que foram colocadas em discussão e em votação e foram aprovadas. O 
Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Leis nºs 050, 051 e 052/2017 
de autoria do Poder Executivo Municipal, que trata respectivamente sobre: 
Autorização ao Município de Juscimeira a participar do Consorcio Público 
Intermunicipal  de Saúde/Medicamentos e Serviços, Abertura de Créditos 
Suplementares e Doação de lotes no Distrito Industrial para Empresa Auto 
Posto Thermas Ltda. Segue-se a Sessão com a leitura das Indicações: 
Indicação nºs 029, 030 e 031/2017 de autoria do Vereador Manoel 
Fagundes, pavimentação asfaltica das ruas do Distrito de Santa Elvira, 
patrolamento seguido de encascalhamento nas estradas vicinais do 
Município e reforma da ponte na estrada do Campestre, sentido São 
Lourenço de Fátima, colocadas em discussão e em votação, foram aprovadas. 
O Presidente solicitou a leitura da Moção: Moção nº 009/2017, de autoria do 
Vereador Manoel Fagundes, Pêsames e solidariedade à família Arraes, 
colocada em discussão e em votação, foi aprovada. O Presidente aguardou 
alguns instantes para apresentação de Requerimento Oral. Não havendo este 
expediente, o Presidente solicitou ao Secretário a chamada por Ordem de 
Inscrição para o uso da Palavra Livre. O Vereador Ozéas Marinho, falou sobre 
a reunião com Técnicos do IBGE, onde o mesmo esteve representando o 
Poder Legislativo. Disse que foram tratados vários assuntos e o principal 
deles o início dos trabalhos de recenseamento que se iniciará nos próximos 
dias em nosso município. Falou de sua importância e chamou a atenção de 
todos os seguimentos de nossa sociedade para apoiarem esse trabalho, 
auxiliando e fornecendo todas as informações necessárias para o bom 
andamento dos trabalhos e para que possamos obter resultados positivos 
nos relatórios apresentados. O Vereador Adilson Novaki, mais uma vez, 
expressou toda sua preocupação com os trabalhos da duplicação da BR 364 e 
dos transtornos que a mesma vem trazendo, em especial, aos comerciantes e 
prestadores de serviços do perímetro urbano do Distrito de Santa Elvira e 
espera que as solicitações feitas junto as autoridades competentes possam 
ser realizadas. Também parabenizou ao Secretário de Obras do Município 



 
  
 

 

pelo bom trabalho prestado em especial na reforma de pontes. Desejando 
que o mesmo continue assim, sempre comprometido e responsável à frente 
dessa Secretaria. O Vereador Manoel Fagundes, discorreu sobre os projetos 
de leis que tramitam neste Legislativo, chamando a atenção de todos os 
Vereadores para a responsabilidade de votar com consciência e coerência, 
essas matérias para que no futuro próximo a população não venha sofrer 
consequências. Também falou de sua visita à capital do Estado, onde esteve 
cobrando recurso para nosso Município em audiência com o Chefe da Casa 
Civil, o Deputado Licenciado Max Russi, o mesmo fez várias reivindicações e 
disse satisfeito com a maneira que vem sendo recebido, pois o Deputado Max 
Russi tem disponibilizado de recursos de suas Emendas para ajudar o 
Município de Juscimeira, citou como exemplo, recursos para realização da 
Festa da Pamonha. Construção de uma quadra coberta na Escola João 
Matheus Barbosa e recurso para aquisição de uma ambulância que atenderá 
a população de Santa Elvira, entre outras. Também falou de suas indicações 
apresentadas nesta Sessão e que espera que o Executivo Municipal, possa 
atende-lo em suas reivindicações. O Vereador Lindomar Duarte, falou de sua 
visita à capital onde pode tratar de assuntos de interesse do Município, 
reforçando junto ao Secretário da Casa Civil, Max Russi suas demandas já 
encaminhadas, como a pavimentação de ruas do Distrito de Irenópolis, 
academia ao ar livre no Povoado de Placa Santo Antônio, e quadra coberta na 
Vila Xavier, pode também verificar o andamento do Projeto da praça do 
Distrito de Irenópolis junto a AMM e em todas essas demandas, o Secretário 
Max Russi se colocou à disposição para viabilizar os referidos recursos para 
atender o Município de Juscimeira. Concluiu parabenizando o Secretário da 
Casa Civil, Deputado licenciado Max Russi, por ter destinado recursos de suas 
emendas para construção da quadra coberta da Escola João Matheus 
Barbosa, obra essa, já iniciada. Encerrado o expediente, o Presidente passou 
para a Ordem do Dia, com a leitura do Parecer da Comissão, referente ao 
Projeto de Lei nº 031/2017, onde o mesmo recebeu votos favoráveis de seus 
membros, com as emendas apresentadas. O Presidente colocou o Projeto de 
Lei em discussão, o Vereador Manoel Fagundes, na discussão da matéria, 
disse se preocupa muito com as taxas e serviços que serão cobrados dos 
contribuintes, mesmo com as emendas apresentadas, dado o momento que 
nosso país atravessa, todo aumento ou cobrança, aperta ainda mais o 
orçamento da população. O Vereador Ozéas Marinho, pediu uma parte e 
sugeriu ao Vereador Manoel Fagundes, um pedido de vista para uma melhor 
análise da matéria em pauta. O Vereador Manoel concordou com a sugestão e 
fez o pedido de vista, que foi colocado em votação pelo Presidente e foi 
aprovado. Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a 



 
  
 

 

mesma convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 10 de Novembro 
do corrente exercício. Esta Ata após lida e aprovada será assinada pelos 
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 

da Costa.                                                
 


