ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 009 DE 23 DE JUNHO DE 2017
Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezenove horas,
inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos
vereadores. Feita a verificação constatou-se a presença de todos. O Presidente
solicitou ao Vereador Lindomar Duarte que fizesse a leitura bíblica. O Presidente
solicitou 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 do
Expediente de autoria deste Legislativo, referente a doação de bens móveis à
Creche de São Lourenço de Fátima. O Presidente Ronival Soares, solicitou ao
Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 001/2017 de autoria do Vereador
Lindomar Duarte, dando nova denominação à logradouro Público. Segue-se a
Sessão com a leitura das Moções: Moção nº 003/2017 de autoria do Vereador
Lindomar Duarte com aval de todos os Edis, Pêsames e Solidariedade à família
Santos, pela perda irreparável da Professora Lucineide dos Santos; Moção nº
004/2017, Apreciação e Aplausos ao Senhor Paulo Daniel Paz Passarinho,
também de autoria do Vereador Lindomar Duarte com aval dos demais Edis,
colocada 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, conforme ordem de inscrição. O
Vereador Adilson Novaki, cumprimentou a todos os presentes e fez um breve
resumo de suas ações neste primeiro semestre, frisando suas indicações que
procuraram vir ao encontro da necessidade de nossa população em especial ao
Distrito de Santa Elvira. Cumprimentou parabenizando a administração por ter
respondido a algumas de suas reivindicações e disse que continuará cobrando dessa
administração tais melhorias. Parabenizou a todos os Edis deste Parlamento por ter
se comportado de maneira responsável e coerente ajudando assim o Prefeito
Moises na difícil tarefa de governar esse Município, mais uma vez, fez duras
críticas ao Secretário de obras desse Município, pois o mesmo não tem tido um
comportamento de harmonia entretanto espera que o Prefeito Municipal tome
medidas necessárias para que as ações desse Secretário não venham atrapalhar a
harmonia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. O Vereador Ronival
Soares, falou dos trabalhos realizados neste semestre. Parabenizou a todos que o
ajudaram na condução deste Legislativo, disse e que continuará à frente deste
Poder, ouvindo a todos e procurando tomar decisões que venha ao encontro de
todos. Também falou de suas Indicações, disse satisfeito com a forma que o

Prefeito Moisés dos Santos, tem conduzido nosso Município, dando prioridade
aquilo que realmente é necessário se fazer. Disse entender as dificuldades que é
administrar Juscimeira, por isso, chamou a atenção do Prefeito e de sua equipe
para que os mesmos tenham responsabilidade e competência para gerenciar a
máquina pública. O Vereador Sebastião Barbosa, fez um breve relato das ações
deste Executivo neste 1º semestre, que mesmo diante das dificuldades, o Executivo
pode entregar várias obras e prestar muitos serviços à nossa população. Falou que
o Prefeito tem trabalhado incansável para fazer o melhor pelo nosso Município,
mesmo encontrando vários obstáculos. Também elogiou toda equipe de governo,
disse que os mesmos têm ajudado muito o Prefeito nesta missão de fazer o melhor
por Juscimeira. Concluiu se mostrando esperançoso e otimista naquilo que ainda
virá pela frente. O Vereador Manoel Fagundes cumprimentou a todos e faltou da
importância de estar finalizando este primeiro do ano com a certeza do dever
cumprido. Disse que se comportou de maneira coerente e ajudando na condução
desse Município e esse foi o papel de todos os Vereadores desse Legislativo.
Falou de suas indicações apresentadas neste período, disse que se todas elas
tivessem sido realizadas, nosso Município estaria bem melhor, pois tudo que
reivindicou foi para melhoria de nossa população. Parabenizou ao Prefeito e sua
equipe por aquilo que conseguiram realizar. O Vereador Manoel disse
compreender as dificuldades de administrar nosso Município, porém tem visto o
Prefeito Moisés agindo com muita responsabilidade e vontade de fazer melhor para
nossa população e se colocou à disposição dessa administração para ajudar naquilo
que for do interesse do nosso povo. A Vereadora Romilda também salientou os
seis meses de governo. Parabenizou ao Prefeito Municipal e sua equipe pelas
conquistas, disse que no seu papel de Vereadora continuará cobrando melhorias
para a população em especial ao do Distrito de Santa Elvira, disse saber das
dificuldades que se encontra para administrar um Município com tantos problemas,
mas que está otimista e que espera muitas outras realizações que virá pela frente e
se colocou à disposição para que juntos possamos fazer ainda mais pelo nosso
Município. O Vereador Lindomar Duarte cumprimentou a todos os presentes e
também falou da satisfação em concluir mais um semestre de trabalho legislativo.
Fez um aparato de tudo que esse Legislativo apreciou no decorrer desse semestre e
entende que este Legislativo cumpriu com seu papel ajudando de forma
responsável o Executivo na condução dessa administração. Disse entender que
muito se fez, mas que se pode fazer muito mais, governando com coerência e
honestidade, criticou mais uma vez, o Secretário de obras, que segundo o

Vereador, tem trabalhado à frente de sua Pasta, sem nenhum planejamento. O
Vereador Valdinei José, usou a palavra para continuar cobrando do Executivo a
conclusão da operação tapa buracos na sede do Município, disse que muito ainda
tem para ser feito. O Vereador disse entender as dificuldades na falta de recurso,
mas espera que este Executivo, tenha capacidade de encontrar uma saída e finalizar
esse serviço que é esperado por toda população da mesma forma, o Vereador
cobrou do Executivo o serviço de iluminação pública, serviço esse, que deve ser
prioridade no planejamento dessa administração, pois as ruas de nossa cidade têm
estado às escuras e nossa população sem receber esse tão importante serviço,
assim, conclui o Vereador. O Vereador José Quirino, também ressaltou os
trabalhos do Legislativo neste primeiro semestre, falando da importância da
harmonia entre os poderes: Executivo e Legislativo, entende que se fez muito, mais
que muito ainda se tem por fazer e que é papel do Executivo planejar para depois
executar e que o mesmo encontre naquilo que temos de melhor a saída para
melhorar nossa arrecadação pois, só assim, podemos sair de um estado de
município pobre para um Município rico, oferecendo assim, mais oportunidade à
nossa população. O Vereador concluiu fazendo duras críticas a administração
Municipal, pela forma como fez as informações sobre a indicação de quebra molas
e lombadas eletrônicas, disse que se sentiu desrespeitado, pois como é de
conhecimento de todos, ele tem lutado por essa causa e buscado junto com outras
autoridades, uma solução para a mesma. Portanto espera que as informações feita
por parte do Executivo, seja direcionado àquele Vereador que fez a referida
indicação, ou seja, a quem é devido. Terminado 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 029/2017, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua
aprovação pelos seus membros. Colocado o projeto de lei em discussão e em
votação o mesmo foi aprovado. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 032/2017. Sendo que o mesmo recebeu votos
favoráveis à sua aprovação pelos seus membros. O Presidente colocou o Projeto
em discussão e em votação, foi aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura do
parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 033/2017, sendo que
o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação. O Presidente colocou o Projeto
de Lei em discussão. O Vereador José Quirino fez um breve relato da história
dessa Biblioteca Municipal em nosso Município, ressaltando assim, sua
importância, colocado o Projeto em votação o mesmo foi aprovado. O Presidente
solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº

034/2017, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação. O
Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão e em votação e foi aprovado.
Não havendo mais nada a se tratar nesta Sessão. O Presidente comunicou o
Recesso Parlamentar neste mês de Julho/2017 e convocou a próxima Sessão
Ordinária, para o dia 11 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.

