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Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, inicia-se a 

Sessão Com o Presidente solicitando a verificação da presença dos Vereadores. Feito a 

verificação, constatou-se a presença de todos em seguida foi feita a leitura bíblica pela 

Vereadora Silvanei Correia, 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 do Projeto 

de Lei nº 027/2016, de autoria do Executivo Municipal, denominando a Unidade Básica de 

Saúde II, no Bairro Beira Rio e leitura do Projeto de Resolução nº 001/2016, autoria da Mesa 

Diretora, alteração do Regimento Interno, artigo 104. Segue-se com a leitura das Moções: 

Moção 003/2016 de autoria do Vereador Adilson Novaki e demais Edis, Pêsames e 

Solidariedade à família Modesto, colocada em votação foi aprovada. Moção 003 e 004/2016 de 

autoria do Vereador Ozéas Marinho de Oliveira, com aval dos Demais Edis, apreciação e 

Aplausos a Professora Márcia Cristina Boldrin e Pêsames e Solidariedade a Família Canam. 

Colocada em discussão e em votação foram aprovadas. Moções 007, 008 e 009/2016 de autoria 

do vereador Lindomar Duarte e Demais Edis, Apreciação e Aplausos aos Senhores Lourenço 

Rodrigues, José Raimundo Correia e Adriano Alves Correia, colocadas em discussão e em 

votação, foram aprovadas. Moções 009, 010, 011, 012, 013 e 014/2016 de autoria da 

Vereadora Silvanei Correia com aval dos demais Edis, colocadas em discussão a Vereadora 

Silvanei parabenizou aos idealizadores e colaboradores do Projeto “Sopão” e em especial ao 

saudoso Pastor João Batista, por ter idealizado um projeto tão solidário e humano em nossa 

cidade, pois o mesmo vem há anos atendido família carentes. Elogiou a todos que se 

envolveram neste projeto, usando a sua sensibilidade e capacidade para ajudar as pessoas mais 

carentes, disse ser gratificante a forma com que essas pessoas tem exercitado o seu amor ao 

próximo, também parabenizou aos integrantes da Secretaria Municipal de Saúde, em especial a 

sua Secretária Ketty Daisy, pelo excelente trabalho que tem desempenhado com alto senso de 

responsabilidade, transparência e dedicação, elogiou os esforços e a atenção dessa equipe na 

execução dos programas de saúde implantados no nosso município, ressaltando que todos os 

serviços executados foram alem dos atendimentos já realizado nesta Secretaria Municipal de 

Saúde. A vereadora também parabenizou a Secretaria de Assistência Social e toda sua equipe 

pela abnegação do trabalho que desempenham, conduzindo com competência e transparência, 

com alto senso de responsabilidade, assim sendo, são merecedoras dos nossos sinceros 

aplausos. A vereadora ressaltou a dedicação com que o Prefeito Valdecir Luiz Colle, conduziu 

nosso Município nos últimos 08 anos, dedicando grande parte de sua vida para 

desenvolvimento de nosso Município e sempre visando o bem da coletividade, a Vereadora 

concluiu dizendo que homem público com este perfil, merece ter seu trabalho reconhecido, a 

Vereadora ressaltou a importância do Senhor Cássio Crepaldi à frente da Secretaria que ocupou 



 
  
 

 

neste Governo, pois o mesmo sempre esteve com muita dedicação e com competência à frente 

da mesma. A vereadora Silvanei Correia, parabenizou ao jovem empresário Max Rodrigo 

Bernardes, e disse que esta homenagem é uma forma de reconhecimento pelo  excelente 

trabalho prestado a este município por este jovem, é uma forma de incentivar a atividades 

desse empresário em nossa cidade. E colocadas as moções em votação as mesmas foram 

aprovadas, o Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de requerimento oral, 

não havendo, passou-se para o uso da palavra livre. O Vereador Carlos José parabenizou a 

Secretaria de Saúde Katty Daisy e toda sua equipe pelo brilhante trabalho à frente da Secretária 

de Saúde. Também parabenizou a Secretária Keli Paniago e sua equipe pelos relevantes 

serviços prestados à frente da Secretaria de Ação Social, parabenizou ao Secretário Cássio, que 

tem desenvolvido um brilhante trabalho à frente das secretarias, que ocupou neste governo. 

Cumprimentou ao Prefeito Valdecir Colle,  e disse que o mesmo está encerrando seu mandato 

com grande aprovação por parte da nossa população, que tem reconhecido os trabalhos 

executados por essa administração, disse ter certeza que o Prefeito já entrou para a história de 

nosso Município, sendo o primeiro a governar por 08 anos  consecutivo nosso Município. 

Também fez referência ao término de seu mandato nesta Casa de Leis e disse ter sido um 

grande aprendizado e que cumpriu com lealdade e responsabilidade as atribuições de seu 

mandato e encerra o mesmo com a certeza do dever cumprido, desejou boa sorte aqueles que 

estarão à frente da administração a partir dos próximos anos. Lindomar Duarte, cumprimentou 

a todos e em especial ao Pastor Israel pelo seu retorno à nossa cidade e desejou sucesso no seu 

ministério, cumprimentou ao Prefeito Chiquinho e o Parabenizou pela  forma que está 

concluindo seu mandato, e que ele entrará para a história pela forma honesta e comprometida 

que governou Juscimeira. Também se referiu as Contas do Prefeito referente ao Exercício 2015, 

que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, demonstrando a forma séria e competente que 

tem conduzido sua administração. Conclui cobrando mais uma vez a Secretaria de Obras de 

nosso Município, que faça o patrolamento da estrada da Cachoeira do Prata, pois neste período 

de natal e ano novo essa estrada é muito usada por pessoas que nos visitam, desejou a todos 

um feliz Natal e um ano novo cheio de paz e alegria.  O Vereador Mário Ribeiro cumprimentou 

a todos os presentes e fez referência a quantidade de pessoas presente nesta Sessão, disse que 

a presença do povo nas sessões trás brilhantismo a esta Casa, produzindo satisfação aos 

Vereadores que compõe este Legislativo, pois só dessa forma os trabalhos legislativo de cada 

Edil pode ser reconhecido pela população. Falou das moções que este Legislativo aprovou nesta 

Sessão, dizendo ser este um ato de reconhecimento às pessoas que tem contribuído e 

construído uma brilhante e digna história em nosso Município. Falou da sua satisfação de estar 

concluindo seu mandato parlamentar, agradeceu a todos que no decorrer desta legislatura o 

ajudaram com ações, ou com palavra e tem certeza que está finalizando seu trabalho legislativo 

de forma digna, pois sempre pautou pelo princípio da ética em tudo que lhe foi confiado. 

Parabenizou ao Prefeito Chiquinho e disse que o mesmo fez uma grande administração. Pois 

sabe o quanto é difícil governar nosso Município e o Prefeito soube enfrentar as crises e 



 
  
 

 

encontrar solução para as mesmas. Desejou a todos muita paz e saúde e alegria neste ano que 

se inicia. O Vereador César José cumprimentou a todos e em especial ao Ex-vereador Neudio 

Cavalheiro, falou da sua admiração e respeito que tem pelo mesmo e disse que se hoje é 

vereador deve muito ao Sr. Neudio Cavalheiro, dizendo levar com ele sempre uma imensa 

gratidão. Falou o quanto pode crescer no exercício de seu mandato, pois esteve sempre aberto 

as discussões e absolvendo as informações, pode participar ativamente do processo político e 

administrativo, vendo de perto as dificuldades apresentadas por um Município que muitas 

vezes não tem recurso sequer para o pagamento da folha salarial, disse ter mudado a maneira 

de pensar, pois teve a oportunidade de constatar uma realidade bem diferente do que 

pensada, também parabenizou ao Prefeito Chiquinho pela forma que esta concluindo seu 

mandato e esta certo de que a população saberá reconhecer o que o mesmo fez a frente dessa 

administração, desejou a todos um feliz natal e um próspero ano novo. José Wilson agradeceu 

o público presente, disse que nossa população precisa acompanhar os trabalhos legislativos e 

não apensas em situações pontuar. Também falou do projeto de Lei Nº 001/2016 de autoria da 

Mesa Diretora, entende que esta matéria precisa ser melhor debatida inclusive com a 

população e não vê este mandato como oportuno para análise dessa matéria, por se tratar de 

final de legislatura. Parabenizou a todos que foram homenageados nesta sessão com moção de 

aplausos, fez essa breve prestação de contas dos serviços executados nos últimos anos, quando 

ocupou uma Secretaria no exercício municipal e estando com assento nesta casa de Leis, onde 

pode indicar, requerer, cobrar e em muitas vezes criticar, através de críticas construtivas no 

objetivo de alcançar o melhor resultado. Concluiu desejando a todos um ano novo de 

realizações e muita paz e saúde a todos. A Vereadora Silvanei Correia, falou de sua satisfação 

em poder homenagear a estes cidadãos juscimeirense, nesta noite. Também falou de sua 

emoção quando também foi homenageada por esta Casa, através do colega Parlamentar Mário 

Ribeiro, agradeceu a Deus por estar finalizando mais um ano legislativo e consequentemente o 

final desta legislatura, agradeceu seus colegas parlamentares, funcionários deste Legislativo, e  

todos que contribuíram para o sucesso dos trabalhos neste Legislativo Municipal. Finalizou 

fazendo uma breve narrativa da história de vida do Sr. João Batista em nosso Município, por 

ocasião o mesmo estará recebendo nesta Sessão o Título de Cidadão Juscimeirense, o Vereador 

Ozéas Marinho, também agradeceu a todos que o ajudaram na condução deste Parlamento. 

Dentre todos destacou seus colegas vereadores e os funcionários desta Casa. Ressaltou que 

estando à frente desta Presidência, sempre buscou a harmonia entre os poderes. Sugeriu ao 

Prefeito Moisés que assumirá o comando deste Município, a partir de 2017, que crie um 

conselho Municipalista pois entende que isso o ajudará em muito na condução administrativa. 

Parabenizou o Município pelos seus 37 aniversário de emancipação política e fez elogios ao 

Prefeito Chiquinho por estar comemorando este aniversário, entregando a população, várias 

obras executadas. O Vereador concluiu dizendo, se juntar ao Vereador Lindomar na solicitação 

feita de patrolamento das estradas da Cachoeira do Prata, junto a Secretaria de Obras desse 

Município, pois esse é um grande anseio das pessoas que ali trafegam. O Vereador Adilson 



 
  
 

 

Novaki, também parabenizou a todos que receberam nesta Sessão Moção de Aplausos e em 

especial, a Vereadora Silvanei Correia por ter encaminhada este expediente para aprovação 

neste legislativo. Por entender que todos são merecedores da moção recebida. Também 

ressaltou que continua com seu nome à disposição para concorrer a Presidência deste 

Legislativa na eleição que ocorrerá o dia 1º de janeiro de 2017. Disse estará conversando com 

sua base de apoio e tem recebido incentivo para a construção desse novo projeto. Finalizou 

desejando a todos um Feliz Natal e próspero ano novo. Encerrado o expediente passou-se a 

Ordem do dia, com o Presidente solicitando a leitura do parecer referente ao Projeto de Lei nº 

024/2016 que trata sobre Lei de Diretrizes Orçamentária, feita a leitura o mesmo recebeu votos 

favoráveis de seus membros à sua aprovação. O Presidente colocou o Projeto em discussão, o 

Vereador José Wilson Florentino, solicitou pedido de vistas a esta Matéria em discussão e 

também aos Projetos de Lei nº 025/2016 e 026/2016, Lei Orçamentária para o Exercício 2017 e 

alteração do Plano Plurianual para o período 2014/2017, por entender que estas matérias estão 

atrelados em um mesmo seguimento, justificou que se for aprovado este pedido de vista a 

equipe de transição poderá trazer algumas alterações e poderá ser incluídas nos referidos 

Projetos, colocado o pedido de vista em votação, foi aprovado. Segue-se a sessão com a  leitura 

do parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 002/2016 de autoria da 

Vereadora Silvanei Correia, denominação de Prédio Público, o mesmo recebeu votos favoráveis 

de seus membros à sua aprovação, foi colocado o Projeto de Lei em discussão e em votação, e 

foi aprovado. Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente agradeceu a presença de 

todos nesta Sessão. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores 

presentes. 

 

 

Adilson Miguel Novaki, Carlos José de Oliveira, César José da Silva, José Wilson Florentino, 

Lindomar Duarte da Silva, Mário Ribeiro da Costa, Marlúcio Gomes Ferreira, Ozéas Marinho 

de Oliveira e Silvanei Pereira Correia Cavalheiro. 


