
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 011/2017 DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto de dois mil e dezessete, as dezenove 

horas, inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença 

dos Vereadores. Feita a Verificação constatou-se a ausência do Vereador Manoel 

Fagundes de Souza. O Presidente solicitou a leitura bíblica que foi feita pelo 

Vereador José Quirino da Silva. Segue-se a Sessão com a leitura da Ata da Sessão 

anterior, que foi colocada em discussão e em votação e foi aprovada. O Presidente 

solicitou do Secretário a leitura dos Projetos de Leis de autoria do Executivo 

Municipal nº 046 e 047/2017, que dispõe respectivamente sobre: Alteração de 

parte da Redação do Parágrafo Único, artigo 3º da Lei Municipal nº 1.066/2017 e 

alteração do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.073/2017 que denomina o Prédio do 

Posto de Saúde no Distrito de São Lourenço de Fátima. Segue a Sessão com a 

leitura das Indicações: Indicação nº 008/2017 de autoria do Vereador José 

Quirino, Lindomar Duarte, Manoel Fagundes, Ronival Soares e Valdinei José. 

Indicação de uma sala de parto com equipamentos e profissionais especializados 

no Município de Juscimeira. Indicação nº 009/2017 de autoria dos Vereadores 

José Quirino, Lindomar Duarte, Manoel Fagundes, Ronival Soares e Valdinei 

|José, construção de quebra-molas  nas vias públicas do Bairro Cajus II na Sede 

do Município, colocadas as indicações em discussão e m votação, foram 

aprovadas. Indicação nº 006/2017 de autoria do Vereador Lindomar Duarte, 

construção de reservatórios de água nos Distritos e povoados do Município, 

colocada em discussão e em votação, foi aprovada. Indicações nºs 013, 014 e 

015/2017, de autoria do Vereador Valdinei José da Costa, Instalação de uma 

academia ao ar livre na Vila Xavier, Instalação de placas indicativas com nomes 

das ruas na Sede do Município e Patrolamento seguido de encascalhamento na 

rua onde não são beneficiadas com o asfaltamento na Sede do Município. 

Colocadas em discussão e em votação foram aprovadas. O Presidente aguardou 

alguns instantes para apresentação de requerimentos oral. Não havendo esse 

expediente, o Presidente solicitou ao Secretário a chamada para o uso da palavra 

livre. No uso da palavra, o Vereador Lindomar Duarte, falou de sua indicação 

apresentada e aprovada nesta Sessão sobre a construção de reservatórios d’água 

nos Distritos e Povoados, agradecendo o apoio dos demais Edis para sua 

aprovação. Também fez referência mais uma vez, ao inicio dos trabalhos de 

construção da PCH no Rio do Prata, no nosso Município, dizendo que continuará 

sua luta para impedir que isso aconteça. Também, parabenizou o Prefeito Moisés 

dos Santos pela inauguração da Praça do Bairro Boa Esperança, obra essa que 

veio de encontro ao anseio da nossa população. Também falou de sua satisfação 

em poder ver atendida, sua reivindicação e a população de Distrito de Irenópolis 

ter recebido uma ambulância para atendimento na unidade de Saúde. O Vereador 

Ozéas Marinho, parabenizou os vereadores pelas indicações apresentadas e disse 



 
  
 

 

que todas elas se realizadas pelo Executivo, virá de encontro com as necessidades 

de nossa população e também falou sobre os projetos que iram ser apreciados 

nesta Sessão. Entendendo que os mesmos são de grande importância para o 

Executivo, porém precisa ser bem discutido por esse Legislativo, para poder ter 

aprovação, pois esse é o papel desta Casa, afirmou o Vereador Ozéas Marinho. O 

Vereador José Quirino, também falou das indicações apresentadas e aprovadas 

nesta Sessão e espera que o Executivo priorize a realização das mesmas, pois tais 

realizações, virá de encontro com as necessidades da nossa população. O 

Vereador também  se disse muito satisfeito com os atos da Secretaria Municipal 

de Turismo do nosso Município, na Criação do Conselho Municipal, e espera que 

esse seja um dos primeiros de muitos outros atos. Elogiou a Secretária Keli 

Paniago, que está à frente desta Secretaria e que a mesma tem muita competência 

para conduzir essa Pasta. Portanto, espera que o Executivo Municipal, ajude esta 

Secretaria o desenvolver um Projeto que venha explorar aquilo que temos de 

melhor no nosso Município que é nossas riquezas naturais, conclui dizendo que o 

turismo será a solução para o nosso Município. O Vereador Adilson Novaki, 

parabenizou ao governo do Estado pelas obras da estrada de Águas Quentes. Obra 

essa que a tempos era reivindicada pelos moradores daquela região e pela 

população que por ali trafega, e que pode constatar o bom serviço ali realizado. 

Também falou dos projetos que serão apreciados nesta Sessão, esperando que a 

Discussão e votação dos mesmos, possam atender os interesses de todos. O 

Vereador Valdinei José da Costa, também falou dos projetos que estão sendo 

apreciados nesta Sessão e que mais uma vez, votará com coerência e 

responsabilidade. Parabenizou ao governo do Estado pela visita ao nosso 

Município, podendo inaugurar obras e implantar projetos sociais. A vereadora 

Romilda, também falou da obra da estrada de Águas Quentes e o quanto estará 

beneficiando aqueles que por ali trafegam, falou dos projetos em análise nesta 

Sessão e espera que com a aprovação possa atender os interesses de todos e assim 

o Legislativo estará cumprindo com a sua parte e ajudando o Executivo na difícil 

tarefa de governar esse município. Encerrado o expediente o Presidente passou 

para a Ordem do Dia, com a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

027/2017, que Cria a Primeira Zona de Expansão Urbana do Município de 

Juscimeira, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros a sua 

aprovação. Colocado o Projeto de Lei em discussão, o Vereador Ozéas Marinho, 

pediu vista do mesmo para uma melhor análise da matéria. O Presidente colocou 

o pedido de vista em votação e foi aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura do 

Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei n° 028/2017, 

Concessão de lotes para a Empresa Paulo Rocha dos Santos e Cia, sendo que o 

mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros à sua aprovação. O Presidente 

colocou o Projeto de Lei em discussão. O Vereador Valdinei José da Costa, pediu 

vista do Projeto de Lei, para uma melhor e mais aprofundada análise, colocado o 



 
  
 

 

pedido de vista em votação, o mesmo foi aprovado. Segue se com a leitura do 

Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 036/2017, dispõe 

sobre a Política de Proteção Ambiental no Município, sendo que o mesmo 

recebeu votos favoráveis de seus membros à sua aprovação. Colocado o Projeto 

em discussão, o Vereador Valdinei José, pediu vistas da matéria, para uma melhor 

análise. Colocado o pedido de vista em votação, o mesmo foi aprovado. Segue-se 

com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente do Projeto de Lei nº 

038/2017, Criação da Galeria dos Ex-Prefeitos de Juscimeira, sendo que o mesmo 

recebeu votos favoráveis de seus membros. Colocado o Projeto 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 043/2017, Cria incentivos 

para Equipe do Programa Saúde da Família, sendo que o mesmo recebeu votos 

favoráveis à sua aprovação, por seus membros, após a leitura do Parecer o 

Presidente Ronival Soares, pediu autorização do Soberano Plenário, para que essa 

matéria pudesse ser votada nesta mesma Sessão, os dois turnos. O Presidente 

obteve a maioria dos votos presentes, com a exceção do Vereador Ozéas 

Marinho. O Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão, o Vereador Ozéas 

Marinho, usou o momento para explicar seu voto contra a votação da matéria em 

primeiro e segundo turno nesta mesma Sessão Legislativa; Disse  não vê urgência 

dessa matéria, portanto, seria plenamente possível votar nesta Sessão o primeiro 

turno e aguardar a próxima Sessão, para a votação em segundo turno. Não 

havendo mais discussão, o Presidente colocou a matéria em votação em 1º turno e 

foi aprovada em seguida colocou a matéria em votação no segundo turno e 

também foi aprovada, com o vereador Ozéas Marinho, se abstendo de votar  no 2º 

Turno da referida matéria. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer da 

Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2017, 

revogação da Lei Complementar e Criação de tabela dos Coordenadores de 

Carreira. Feito a leitura, o mesmo recebeu votos  favoráveis de seus membros à 

sua aprovação. Por se tratar de uma matéria de votação em dois turnos o 

Presidente pediu autorização do Soberano Plenário para que a mesma seja votada 

os dois turnos nesta Sessão. O Presidente obteve a concordância da maioria dos 

presentes, com a exceção do Vereador Ozéas marinho, O Presidente colocou o 

Projeto de Lei em discussão e em votação no 1º turno e foi aprovado em seguida 

colocou o Projeto em votação em 2º turno e foi aprovado, com o Vereador Ozéas 

Marinho, se abstendo de votar em 2º turno a referida matéria. Segue-se com a 

leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 001/2017 

de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre alteração da Lei nº 939/2013 que 

institui na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Juscimeira, o Cargo 

de Assessor Jurídico, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus 

membros à sua aprovação. Por se tratar de uma matéria de votação em dois 

turnos. O Presidente pediu autorização ao Soberano Plenário, para que a mesma 



 
  
 

 

seja votada os dois turnos nesta Sessão. O Presidente obteve a concordância da 

maioria dos Vereadores presentes, com exceção do Vereador Ozéas Marinho. O 

Presidente colocou a matéria em discussão e em votação em 1º turno e foi 

aprovado em seguida colocou a matéria em votação em 2º turno e  também foi 

aprovada, com o Vereador Ozéas Marinho, se abstendo de votar em 2º turno a 

referida Matéria. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, 

referente ao Projeto de Lei nº 002/2017 de autoria da Mesa Diretora da Câmara, 

que institui gratificação Especial a servidor do Quadro efetivo responsável pelo 

Sistema Aplic e Geo-obras, sendo que o mesmo obteve parecer favorável de seus 

membros. Por se tratar de matéria de votação em dois turnos, o Presidente pediu 

autorização do Soberano Plenário, para a mesma seja votada os dois turnos nesta 

Sessão. O Presidente obteve a concordância da maioria dos Vereadores presentes, 

com a exceção do Vereador Ozéas Marinho. O Presidente colocou o projeto em 

discussão e em votação em 1º turno e foi aprovado em seguida colocou o Projeto 

de Lei em votação em 2º turno e foi aprovado com o Vereador Ozéas Marinho, se 

abstendo de votar em 2º turno a referida matéria. Não havendo mais a tratar nesta 

Sessão, o Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a próxima Sessão 

Ordinária para o dia 06 de Setembro do corrente ano. Esta Ata após lida e 

aprovada será assinada por todos os Vereadores que estiveram 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.                                                

 


