ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 018 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas,
inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos
vereadores, realizada a verificação, constatou-se a presença de todos os
Vereadores. Segue-se a Sessão com a leitura bíblica pelo Vereador Sebastião
Barbosa, 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 056,
058, 059, 060 e 061/2017 de autoria do Executivo Municipal que abordam sobre: Lei
Orçamentária Anual, Expansão de área urbana, doação de área para construção de
Casas populares, doação de área para instalação de um Frigorífico em Juscimeira e
Criação da Autarquia do Serviço Autônomo do Departamento de Água e Esgoto no
Município de Juscimeira. Segue-se a Sessão com o Presidente aguardando alguns
instantes para apresentação de requerimento oral, não havendo esse expediente, o
Presidente, solicitou ao Secretário a chamada para o uso da Palavra Livre. O
Vereador Ronival Soares, fez uma síntese dos Projetos de Leis que este Legislativo
apreciou e que ainda irá apreciar neste exercício, ressaltou o papel do Legislativo,
agindo sempre de maneira responsável e coerente e ajudando o Executivo na difícil
tarefa de governar este Município. Agradeceu a Deus, por está sendo conduzido
mais um ano no Legislativo, reconheceu a importância de todos os vereadores desta
Casa, que tem o ajudado e muito na condução dos trabalhos e que espera um 2018,
ainda mais produtivo com conjunturas e realizações. O Vereador Sebastião, dá
segmento ao uso da palavra livre, também ressaltando as conquistas e o grande
esforço do Executivo em fazer uma administração que atenda a todos os munícipes,
parabenizou ao Prefeito Moisés e toda sua equipe e acredita que muito ainda se
tem para realizar até o término deste mandato e que estará sempre comprometido
em ajudar nas matérias que venha ao encontro de nossa população. O Vereador
Ozéas Marinho, falou sobre os projetos que serão votados nesta sessão e da
importância em votar com consciência e responsabilidade e depois acompanhar a
realização dos mesmos, ressaltou o término de mais um ano legislativo e acredita
que será possível realizar muito mais neste novo ano que se inicia. O Vereador José
Quirino, falou do papel deste Legislativo se colocando como parceiro para ajudar o
Executivo governar da melhor maneira nosso Município, se disse satisfeito com o
papel que esta Casa de Leis tem desempenhado, agindo sempre de forma
responsável e coerente. Parabenizou ao Presidente pela condução dos trabalhos
neste exercício de 2017 e que acredita em um ano de 2018, ainda melhor com o
Executivo mais experiente, buscando um planejamento para execução de suas
metas. Também falou dos projetos que serão apreciados nesta Sessão e que os

mesmos já passou pela Comissão para uma criteriosa análise e os mesmos estão
dentro da legalidade para ser votado por esta Casa. Concluiu agradecendo a Deus
por mais um ano sendo encerrado com paz e muita alegria e que espera um 2018
com muito trabalho e realizações. O Vereador Lindomar Duarte, agradeceu a Deus e
aos companheiros desta Casa, por mais um ano concluído. Desejou um 2018 de
muita paz, amor, saúde e sucesso a todos. O vereador Valdinei José, também
desejou a todos um feliz natal e um ano novo de paz e alegria a todos, encerrado o
Expediente, passou-se para a ordem do dia, com a leitura do Parecer da Comissão
referente ao Projeto de Lei nº 052/2017, Doação de lotes à Empresa Auto Posto
Thermas Ltda, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros, para
aprovação com emenda apresentada. O Presidente colocou o Projeto de Lei em
discussão e em votação, o mesmo foi aprovado em 2º turno, com a emenda
apresentada. Segue com a leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de
Lei nº 053/2017, PPA para o quadriênio 2018/2021. O mesmo recebeu votos
favoráveis de seus membros à sua aprovação. O Presidente colocou o Projeto em
discussão e em votação e foi aprovado em 1º turno. O Presidente solicitou a leitura
do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 054/2017, Lei das Diretrizes
Orçamentárias, o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros à sua
aprovação, colocado o Projeto em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado
em 1º turno. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça,
referente ao Projeto de Lei nº 055/2017, criação do fundo Municipal de
Desenvolvimento Sustentável Rural, o mesmo recebeu votos favoráveis à sua
aprovação, colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado. Não tendo
mais a tratar nesta Sessão, o Presidente Ronival Soares, encerrou a mesma
desejando a todos um bom recesso Parlamentar. Todavia os alertando para uma
convocação extraordinária para votar as matérias ainda neste exercício. Esta Ata
após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores presentes.
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