ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019
Aos nove dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove as dezenove horas, iniciase a Sessão com o Presidente solicitando ao Secretário a verificação da presença
dos vereadores. Feita a verificação, constatou-se as ausências dos Vereadores
Ozéas Marinho, Lindomar Duarte e Romilda José de Paula. O Presidente solicitou
ao Vereador Sebastião Rodrigues, a leitura bíblica e pediu ao Secretário 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 nºs 026, 027 e 028 de autoria
do Executivo que versa sobre: aprovação do Loteamento Portal do Lago, aprovação
do Loteamento Mirante do Lago e Autorização ao Poder Executivo a Contratar
Operação de Crédito junto ao Banco do Brasil e leitura do Projeto de Lei nº
001/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, denominação de logradouro
público. Segue a Sessão com a leitura das Indicações: Indicação nº 010/2019 de
autoria do Vereador Ronival Soares, extensão da rede de iluminação pública com
luminárias no Distrito Industrial de Juscimeira, colocada em discussão e em
votação, foi aprovada. Indicação nº 027/2019 de autoria do Vereador Valdinei
José, construção de rede de esgoto de água e galeria em toda extensão da Avenida
JK e Rua Porto Alegre, colocadas em discussão e em votação foram aprovadas.
Indicação nº 017/2019 e 016/2019 de autoria do Vereador Sebastião Rodrigues,
implantação de horta comunitária no Assentamento Canta Galo e Patrolamento e
encascalhamento das estradas do Assentamento Geraldo Pereira de Andrade,
Indicação nº 017/2019 de autoria do Vereador José Quirino, estudo de engenharia
de trânsito com elaboração de Projeto no trânsito da Sede do Município, colocadas
em discussão e em votação, foram aprovadas. Indicações nºs 062, 063, 064 e
065/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, construção de quadra
Poliesportiva na Escola Municipal Monteiro Lobato, doação de terreno no Distrito
de Santa Elvira para a Igreja Pentecostal Jesus Cristo, reforma da Ponte sobre o
Córrego Coqueiro, levantamento sobre terreno no Distrito de Santa Elvira, sobre a
situação do imóvel para construção de uma praça de lazer, colocadas em discussão
e em votação, foram aprovadas. 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 Ronival Soares, parabenizou ao

Vereador Manoel Fagundes pela indicação dando nome ao Hospital de “Dr.
Esmeraldo Ribeiro”, porém, ressaltou a necessidade de verificar a
constitucionalidade da matéria, defendeu a necessidade de se reformar a ponte do
córrego Coqueiro, localizado no Distrito de Santa Elvira. Parabenizou a Secretaria
de Educação através de sua Secretária, Bruna Martins e sua equipe pelas ações à
frente da referida secretaria, como exemplo a aquisição de ônibus para atender o
transporte escolar. Também ressaltou o bom trabalho da Secretaria de Assistência
Social na realização de várias ações em todo o município e em especial na entrega
de cobertores às pessoas menos favorecidas, conclui parabenizando a secretaria de
Saúde, através de sua equipe, pelos relevantes serviços prestados a este Legislativo
com realizações de consultas, visitas médicas em residências entre outras ações de
grande importância para a população Juscimeirense. O Vereador Adilson Novaki,
expressou toda sua preocupação com a segurança pública do Distrito de Santa
Elvira e também dos demais Distritos, falou da dificuldade encontrada pelos
policiais que fazem essa segurança no tocante as condições de trabalho enfrentado
e também a distância entre um Distrito e outro, ficando com isso precário o serviço
de segurança à população dos referidos lugares. Conclui sugerindo que os
vereadores deste Legislativo, encaminhe às autoridades competentes, expediente
cobrando melhorias neste setor. O Vereador Valdinei José, cobrou do Executivo
Municipal, que atenda as suas indicações aprovadas e encaminhadas ao Executivo,
lamentou o descaso do Executivo em não atender aqui o que é proposto, pois viria
melhorar a qualidade, o aspecto e a organização do nosso Município, conclui
dizendo que vai cobrar de forma mais dura essa administração, pois como
vereador representante do povo de Juscimeira, tem sido cobrado constantemente
pelo povo que elegeu representante neste Legislativo Municipal. O Vereador
Sebastião Rodrigues, falou das dificuldades encontradas pelo Executivo em atender
todas as demandas necessárias no nosso município, porém, tem acompanhado o
esforço do Prefeito Municipal e sua equipe, buscando fazer o melhor pela nossa
população, falou da busca incansável do Prefeito Moises por recursos, tanto na
esfera Estadual quanto na Federal, demonstrando seu grande interesse em fazer
um governo que atenda aos anseios de nossa população. Também ressaltou a
Indicação do Projeto de Lei do Vereador Manoel Fagundes, porém também vê a
necessidade de verificar a legalidade da matéria neste momento. O Vereador

Manoel Fagundes, defendeu mais uma vez, o encaminhamento do Projeto de Lei
dando o nome do Hospital Municipal de Dr. Esmeraldo Ribeiro, ressaltou a
importância do Dr. Esmeraldo para a população Juscimeirense, principalmente a
mais carente. Disse que estará acompanhado a matéria em seu trâmite legal.
Ressaltou mias uma vez, o papel exercido por este Legislativo, ajudando o
Executivo a administrar de forma mais coerente e responsável. Ressaltou a
importância de acompanhar a aplicação do dinheiro público para que o mesmo não
seja investido de forma irregular, e como Vereador nesta Casa, estará sempre
fiscalizando e cobrando a boa aplicação dos recursos. Esperando sempre que as
autoridades que nos governa, possa ter responsabilidade e honestidade. Encerrado
o Expediente, passou à Ordem do Dia com a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 025/2019 de autoria do Executivo, sendo
que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação pelos seus membros.
Colocado em discussão e em votação nominal, conforme Resolução nº 048/2002, o
mesmo foi aprovado com 05 votos favoráveis e 04 ausentes em 2º turno. Não
tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a
próxima Sessão Ordinária, para o dia 23 de Agosto do corrente, esta Ata após lida e
aprovada, será assinada por todos os vereadores que estiveram presentes à essa
Sessão.
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