ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018
Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito as vinte horas, o
Presidente declara aberta a Sessão solicitando do secretário a verificação da
presença dos vereadores. Feita a verificação constatou a ausência da vereadora
Romilda José de Paula. Ausência justificada. Segue a sessão com a leitura bíblica
feita pelo Vereador Sebastião Rodrigues. O Presidente solicitou a leitura da Ata
da Sessão anterior que foi colocada em discussão e em votação e foi aprovada. O
Presidente, solicitou ao Secretário a leitura das Indicações: Indicação nº 012/2018
de autoria do Vereador José Quirino, elaboração de Projeto de lei denominando a
escola Municipal do Assentamento Beleza, de Escola Municipal Professora Maria
Luiza Ganda, colocado em discussão e em votação, foi aprovada. O Presidente
aguardou alguns minutos para apresentação de requerimento oral, não havendo
esse expediente, passou ao uso da palavra livre. O Vereador Ozéas Marinho de
Oliveira, solicitou deste Legislativo Municipal informações a respeito do Projeto
de Lei de concessão de área no setor industrial para instalação de uma empresa de
reciclagem de lixo no nosso Município, o porque o mesmo está parado na
secretaria dessa Casa, sem tramitação, pois vê com muita preocupação por
entender que a instalação dessa empresa em nosso município é de grande
importância pois estará resolvendo o problema do lixo de Juscimeira e de todo o
vale do São Lourenço. Diante disso sugeriu a Comissão de Justiça dessa Casa que
se reúna com o Executivo e empresário,
solicite informações que julgar
necessárias para que este Projeto tramite e possa ter sua aprovação ou rejeição.
Também solicitou do Secretário responsável, informações sobre problemas
apresentados pelos tratores adquiridos pelo Executivo através de emendas
parlamentares, finalizando, sugeriu a administração municipal que continue
usando o resto de asfalto nas ruas da Sede do Município em especial no
Residencial Queiroz, pois esse serviço tem ajudado em muito a população. O
Vereador José Quirino, disse estar indignado com o comportamento adotado pelo
Vereador Sebastião Rodrigues, quando o mesmo tem criticado os demais
vereadores desta Casa, atribuindo lhes culpa que o Executivo Municipal, não tem
desenvolvido um bom trabalho por estar sendo atrapalhado pelos Vereadores
deste Legislativo, dizendo que os mesmos não têm aprovado as matérias de
interesse deste município. O Vereador José Quirino, ressaltou que todos os
Projetos de Lei enviados pelo Executivo a esta Casa foi discutido, votado e
aprovado. O Legislativo municipal, tem sido parceiro dessa administração agindo
em determinados casos com grande tolerância no sentido de pautar pela harmonia
entre os poderes. Cobrou do Vereador Sebastião Rodrigues que faça o mesmo,
zele pela harmonia e não atrapalhe com críticas infundadas, sugeriu que o
Vereador Sebastião, faça seu trabalho pautando sempre pela verdade e

responsabilidade. O Vereador Adilson Novaki, discorreu sobre o Projeto de Lei
de concessão de área a empresa de reciclagem de lixo, dizendo ser esse um
Projeto de grande importância para o Município e região e sugeriu que a
Comissão verifique de onde virá o recurso que irá financiar o Projeto de
construção, cobrou também do Secretário responsável pelo projeto Porteira
Adentro, que resolva os problemas com os produtores rurais, criticou a forma
como vem sendo aplicado o novo código tributário em algumas situações e
cobrou coerência em sua aplicação. O Vereador Manoel Fagundes, também
criticou a postura adotada pelo Vereador Sebastião Rodrigues, quando o mesmo
criticou os demais vereadores dessa Casa e parabenizou ao Vereador José Quirino
pela coragem de usar a tribuna e cobrar do Vereador Sebastião Rodrigues que não
venha denegrir a imagem dos demais Vereadores com mentiras. Também falou da
atenção deste legislativo com relação as matérias que já foram encaminhadas pelo
Executivo e disse que esta Casa sempre esteve pronto para discutir e votar e
sempre aprovar as matérias que são de interesse deste Município. O Vereador
Sebastião Rodrigues, rebateu as críticas recebidas nesta Sessão. Dizendo que
jamais inventou mentiras de vereadores desta Casa, apenas disse que nos projetos
de suplementação onde o Executivo solicita um percentual, essa Casa tem sempre
diminuindo o valor pela metade na maioria das vezes, isso entende-se que o
trabalho do Executivo fica prejudicado e que nunca teve intenção alguma de criar
discórdia entre os Poderes e que continuará exercendo seu papel de Vereador,
sempre pautando pela verdade e coerência. Encerrado o expediente, passou a
Ordem do Dia, com a leitura do Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei
nº 041/2018, onde o mesmo recebeu votos favoráveis a sua aprovação com
emenda apresentada, colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado
em 1º turno. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer da Comissão, referente
ao Projeto de Lei nº 042/2018, autoria do Executivo Municipal, onde o mesmo
recebeu votos favoráveis a sua aprovação com emenda apresentada. Colocado em
discussão e em votação, foi aprovado com emenda apresentada em 1º turno.
Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer da Comissão, referente ao Projeto de
Lei nº 043/2018, autoria do Executivo Municipal, sendo que o mesmo recebeu
votos favoráveis de seus membros a sua aprovação, colocado o Projeto de Lei em
discussão e em votação foi aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura do Projeto
de Lei nº 001/2018 de autoria do Vereador José Quirino, sendo que o mesmo
recebeu votos favoráveis a sua aprovação pelos seus membros. Colocado o
Projeto de Lei em discussão e em votação o mesmo foi aprovado. Não havendo
mais a tratar nesta Sessão, o Presidente Ronival Soares, encerrou a mesma,
convocando a próxima sessão para o dia 26 de Novembro do corrente exercício.
Esta Ata, após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores que se
fizeram presente a esta Sessão.
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