ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA nº 013 DO DIA 24 DE SETEMBRO

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, as
dezenove horas, o Presidente declara aberta a Sessão, solicitando do Secretário,
a verificação da presença dos Vereadores, constatando a ausência do Vereador
Lindomar Duarte. Foi realizada a leitura bíblica e em seguida a leitura da Ata da
Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em votação e a mesma foi
aprovada. Segue-se com a Leitura do expediente recebido do Juiz Eleitoral,
convidando os Vereadores para participarem de uma palestra, com o tema:
“Voto consciente”, ato contínuo, foi feita a leitura das Autorizações concedendo
a doação de bens inservíveis deste legislativo, para a Secretaria Municipal de
Saúde, bem como 01 (um) ar condicionado para a Escola Estadual Don Vunibaldo
em São Lourenço de Fátima. Foi lida e aprovada, indicação de Nº 007/2018 de
autoria do Vereador Ozéas, reivindicando a extensão de rede de iluminação na
Rua Osvaldo Gomes Pereira, antiga rua “P”. Ato contínuo foi feita a leitura do
Requerimento nº 001/2018 de autoria da Comissão de Justiça, Economia e
Finanças, solicitando do Executivo Municipal, relação atualizada de precatórios
pendentes de pagamento junto ao TCE, plano de pagamento anual de
precatórios e saldo atualizado de conta destinada a pagamento de precatórios,
para que a mesma possa exarar Parecer referente ao Projeto de Lei nº
032/2018, que dispõe sobre autorização do parcelamento de débito junto à
Empresa Energisa que tramita nesta Casa. Colocado em Discussão o mesmo foi
aprovado. Segue-se com a leitura das Moções: Moção nº 006/2018 de autoria
do Vereador Manoel Fagundes, Pêsames e Solidariedade à Família Paula, Moção
007/2018, à Família Leite e 008/2018 à Família Monçao França, ambas de
autoria do Vereador Manoel Fagundes. Colocadas em discussão e Votação,
foram aprovadas por unanimidade. Moção de Aplausos nº 001/2018 de autoria
dos Vereadores Lindomar Duarte e Valdinei, ao Servidor Julio Pedro Pereira
Costa Junior, Administrador do Departamento de Água e Esgoto – DAE. Colocada
em discussão e votação, a mesma foi aprovada. O Presidente solicitou ao
Secretário da Mesa Diretora, a chamada para o uso da palavra livre, por ordem
de inscrição: O Vereador Adilson Novaki cumprimentou a todos e fez uma
cobrança, referente á tramitação do Projeto de Lei referente a coleta de lixo
seletiva, pois acha que o mesmo tinha que constar na pauta, uma vez que já foi
lido em sessões anteriores. O Parlamentar Ozéas Marinho, cobrou mais uma
vez, sobre a operação tapa buracos, disse da lentidão da empresa em efetuar o
serviço, pois a nossa cidade se encontra em situação caótica. Também falou do

Projeto que foi protocolado nesta Casa, sobre o parcelamento dos débitos junto
a Energisa, disse que o valor é exorbitante e cobra dos Vereadores para ficarem
atentos sobre a aprovação do referido projeto, pois não podemos endividar o
Município e nem outros Prefeitos futuros. O Vereador Sebastião Rodrigues,
compartilha do mesmo pensamento do vereador Ozéas Marinho, sobre a dívida
do parcelamento com a Energisa, pois vê que o Município não tem condições de
pagar um valor tão alto, disse que é uma dívida acumulativa, que vem arrolando
de outras gestões, vê que tem que resolver este problema de uma forma
legalmente, sugere que os Vereadores, sentam com o Prefeito e com o pessoal
da Energisa, para rever as questões de juros e ver uma forma justa que adere a
situação do Município. Fez uma explanação sobre a empresa que ganhou a
licitação da Operação tapa buracos, e fez duras críticas e acredita que esta
empresa está dificultando o processo da realização da obra, e com isto está
prejudicando o Prefeito. Encerrado o expediente, passou-se a ordem do dia com
a leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 022/2018 - LDO
para o exercício financeiro de 2019, sendo que o mesmo recebeu votos
favoráveis de seus membros com uma Emenda Aditiva, acrescentando um
Parágrafo ao Artigo 8º do Projeto em tela, colocado em discussão e em votação
foi aprovado com a Emenda apresentada em 1º turno. Segue-se com a leitura do
Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 001/2018, de autoria do
Vereador Sebastião Rodrigues Barbosa, sendo que o mesmo recebeu votos
favoráveis de seus membros à sua aprovação. Colocado em discussão e votação,
o mesmo foi aprovado. Não tendo mais nada a tratar nesta Sessão, o Presidente
deu-se por encerrada, convocando a próxima Sessão Ordinária, para o dia 08 de
Outubro no horário regimental. Esta Ata após lida e aprovada será assinada
pelos Vereadores presentes a esta Sessão.
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