ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 010 DE 11 DE AGOSTO DE 2017
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezenove horas, iniciase a Sessão, com o Presidente solicitando a verificação da presença dos
Vereadores. Feita a verificação, constatou-se a presença de todos. O Presidente
solicitou do Vereador Adilson Novaki, a leitura bíblica e em seguida solicitou a
leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e votação e foi
aprovada. O Presidente Ronival dos Santos, solicitou a leitura do expediente
recebido do Executivo referente à retirada do Projeto de Lei nº 030/2017. Segue-se
a Sessão com a leitura dos Projetos de Leis de autoria do Executivo Municipal nº
027, 028, 031, 036, 037, 038, 041, 043 e 045/2017 e Projeto de Lei Complementar
nº 002/2017, que trata respectivamente sobre: Cria a Primeira Zona de Expansão
Urbana, Concessão de lotes para Empresa Paulo Rocha dos Santos, Institui tabela
de preços pelos serviços executados pelo DAE, dispõe sobre Política de Proteção
Ambiental do Município, Criação do Departamento de Trânsito de Juscimeira,
dispõe sobre Taxa de Coleta de Lixo, criação da Galeria dos Ex-Prefeitos de
Juscimeira, Cria incentivos financeiros para equipe do Programa PSF, Implantação
do Programa Porteira Adentro no Município e Revogação da Lei Complementar nº
054/2015. O Presidente Ronival Soares, solicitou ao Secretário também a leitura
dos Projetos de Leis nºs 001 e 002/2017 de autoria da Mesa Diretora deste
Legislativo, que altera a Lei Municipal nº 939/2013, e gratificação especial a
Servidor do quadro efetivo deste Legislativo. Segue-se com o Presidente
solicitando a leitura do Projeto de Lei nº 001/2017 de autoria do Vereador
Sebastião Rodrigues Barbosa, que concede Título de Cidadão Juscimeirense ao
Senhor Governador José Pedro Gonçalves Taques, após a leitura do referido
Projeto, o Presidente submeteu ao Soberano Plenário a necessidade de incluir o
referido Projeto na Ordem do dia desta Sessão, para que o mesmo possa ser
discutido e votado, sendo que os vereadores presentes por unanimidade acataram a
solicitação do Presidente. Segue-se com a leitura das Indicações: Indicação nº
007/2017, de autoria do Vereador José Quirino e Valdinei José do Costa, colocado
em discussão e em votação, foi aprovada. Indicação nº 004/2017 de autoria do
Vereador Lindomar Duarte da Silva, colocada em discussão e em votação foi
aprovada. Indicações 025 e 026/2017 de autoria do Vereador Manoel Fagundes,
colocadas em discussão e em votação, foram aprovadas. O Presidente solicitou a
leitura das moções: Moção 005/2017 de autoria do Vereador Lindomar Duarte,
Pêsames e Solidariedade a família Ribeiro, pelo falecimento do Dr. Esmeraldo

Ribeiro Filho, colocada em discussão e em votação, foi aprovada, Moção nº
006/20017, de autoria do Vereador Manoel Fagundes de Souza, com aval dos
demais Edis, Pêsames e solidariedade pelo falecimento do Senhor Ernani Oliveira
dos Anjos. Colocada em discussão e em votação, foi aprovada, Moções 001 e 002,
003, 004, 005, 006/2017, Apreciação e Aplausos a: Moisés dos Santos, Silvani
Gomes da Silva Santos, Elizabeth Maria Santos, Aldair Costa Lima, Cássio
Crepaldi, Keli Paniago, Almir Mendonça e Nassin Eldin Farah, Tenente Sandro
Lúcio Fernandes e Comandante Marcos Vinicius Akira Sakata, pelo brilhante
serviço em prol da Festa da Pamonha, colocada em discussão e em votação, foram
aprovadas. O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de
requerimento oral. Não havendo esse expediente passou-se ao uso da palavra livre.
O Vereador Lindomar Duarte no uso da palavra, expressou toda sua preocupação
com a construção da PCH no Rio do Prata no nosso Município, disse que está
tomando todas as medidas legais e cabíveis para evitar o início dessa construção,
pois acredita que as mesmas estará prejudicando um dos nossos maiores potencial
turístico. Parabenizou a Secretaria de Saúde pelo brilhante trabalho que vem
realizando no nosso Município. Elogiou a nomeação do novo Secretário de obras,
desejando lhe sucesso em sua Pasta e disse que o mesmo precisa fazer um
planejamento para iniciar os trabalhos de recuperação das estradas vicinais, pois a
tempo isso se faz necessário. O Vereador Adilson Novaki, fez um breve
esclarecimento sobre a retirada do Projeto de Lei nº 030/2017, que dispõe sobre a
Taxa para recebimento de água no nosso Município, elogiou ao Executivo por ter
entendido a necessidade de se discutir ainda mais essa matéria. Parabenizou o novo
Secretário de obras e falou de sua humildade e simpatia que tem conduzido a
referida pasta, também parabenizou a toda equipe da Secretaria de Ação Social e
todo que estiveram na organização dessa maravilhosa festa realizada no nosso
Município. O Vereador José Quirino, elogiou a Secretaria de saúde através do seu
Secretário, pelos relevantes serviços prestados a nossa população. Voltou a falar
da construção dos quebras-molas nas pistas laterais do centro da cidade e da forma
desrespeitosa como as autoridades do DNIT tem tratado nosso Município, fazendo
promessas mentirosas e estipulando prazos e não cumprindo com o que fora
combinado. Deixando assim, mais um alerta para o perigo que nossa população
tem enfrentado em trafegar nas pistas laterais de nossa cidade e cobrou que o
Executivo Municipal, tome providências para solução desse problema. O Vereador
Ozeas Marinho, parabenizou ao Vereador Ronival Soares, pelas moções de
apreciação e aplausos a todos que ajudaram na organização da Festa da Pamonha

no nosso Município, em especial a 1ª Dama pela iniciativa de arrecadação de
alimentos para ser entregue às pessoas necessitadas. Também concordou com o
Vereador José Quirino, como o DNIT tem tratado com total descaso a questão dos
quebras-molas na Sede do Município. Também falou da construção da PCH no
Rio do Prata no nosso Município, dizendo que irá se aprofundar no assunto para ter
mais conhecimento em relação a essas construções. Para que assim, possa
expressar seu posicionamento. A Vereadora Romilda José de Paula parabenizou
ao Prefeito Moisés dos Santos e a todos que estiveram juntos na organização da
festa da pamonha, pela grande iniciativa da Secretaria de Ação Social em arrecadar
alimentos para ser entregue à pessoas carentes de nosso Município. Parabenizou ao
Vereador Ronival Soares, pelas moções de Apreciação e Aplausos a todos que
estiveram ajudando nessa organização. Ressaltou o seu voto favorável a indicação
do Vereador Manoel Fagundes, que tem o objetivo de favorecer o povo do Distrito
de Santa Elvira, e que estará sempre buscando melhorias para nossa população em
especial ao Distrito de Santa Elvira. O Vereador Sebastião Rodrigues, fez algumas
informações sobre os recursos financeiros que foram liberados e outros que ainda
estão por liberar para realização de obras como: construção e reforma de pontes,
construção de mini estádio, construção dos serviços da praça da matriz, lama
asfaltica entre outras. Também falou do serviço de iluminação pública do que foi
feito e do que ainda precisa realizar, porem tem acompanhado o Executivo e o
mesmo tem tomado todas as medidas necessárias para conclusão do serviço,
também falou da satisfação em vê essa administração entregando a população mais
uma obra, dessa vez, a Praça do Bairro Boa Esperança. Concluiu parabenizando a
todos que ajudaram na organização da festa da pamonha. O Vereador Manoel
Fagundes, falou das suas indicações e as defendeu dizendo que se atendida a
população de nosso Município estará sendo beneficiada, pois se trata de pessoas
menos favorecidas e que precisa do incentivo do poder público. Parabenizou a
todos que ajudaram na organização da festa da pamonha, em especial a Secretaria
de Ação Social. Em relação a construção de PCH no nosso Município disse que
está se aprofundando no assunto para só assim tomar posição coerente. Encerrado
o expediente, o Presidente passou para a Ordem do dia, com a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 001/2017 de autoria do
Vereador Lindomar Duarte, denominação de logradouro Público, sendo que o
mesmo obteve votos favoráveis à sua aprovação pelos seus Membros, o Presidente
colocou o Projeto de Lei em discussão. O Vereador Lindomar falou de sua
satisfação poder encaminhar neste Legislativo, nesse Projeto de Lei, pois com a

sua aprovação esta Câmara, estará prestando essa justa e merecida homenagem a
este homem, cidadão juscimeirense, que tanto fez pelo nosso Município, concluiu
pedindo apoio de todos os demais vereadores para aprovação do referido Projeto.
Não havendo mais discussão, foi colocado o Projeto de Lei em votação, e foi
aprovado. O Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça,
referente ao Projeto de Lei nº 001/2017 de autoria do Vereador Sebastião
Rodrigues Barbosa, concede título de Cidadão Juscimeirense ao Senhor
Governador do Estado, José Pedro Gonçalves Taques, com o parecer favorável a
sua aprovação pelos seus membros, o Presidente colocou o Projeto de Lei em
discussão e em votação e foi aprovado. Não havendo mais a tratar nesta Sessão, o
Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão para o dia 25 de
Agosto do corrente. Esta Ata após lida e aprovada, será assinada por todos os
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.

