ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas.
Inicia-se a Sessão com o Presidente, solicitando a presença dos Vereadores. Feita
a verificação, constatou-se a presença de todos. A leitura bíblica foi feita pelo
Vereador Adilson Novaki. 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 dos Projetos de Leis nºs 031, 032, 033 e
034/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal. O Presidente solicitou a
leitura do expediente recebido de diversos e leitura do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica Municipal, que dispõe sobre Emenda Parlamentar Orçamentária
impositiva. Segue-se a Sessão com o Presidente solicitando a leitura das
Indicações: Indicação nºs 042, 043, 044 e 045/2018 de autoria do Vereador
Manoel Fagundes, reforma no prédio do DAE do Distrito de Santa Elvira,
encanamento de água para distribuição à comunidade do Assentamento Egídio
Bruneto, sinalização de ruas na Sede do Município, extensão da rede de água no
Distrito de Santa Elvira, colocadas em discussão e em votação, as mesmas foram
aprovadas. O Presidente solicitou a leitura dos requerimentos: Requerimento nºs
004 e 005/2018 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, estudo para se vê a
viabilidade de aumento salarial aos Servidores público Municipais e efetivação
em seus cargos dos Agentes de Endemias ACE’s. Segue-se a Sessão com a leitura
das Moções: Moção nºs 002, 003, 004, 005/2018 de autoria do Vereador Manoel
Fagundes com aval dos demais Edis. Pêsames e solidariedade as Famílias Franco,
Família Cabral, Família Silva, Família Tabosa. Segue-se com a leitura da Moção
nº 003/2018 de autoria do Vereador Ronival Soares Santos com aval dos demais
Edis, Pêsames e Solidariedade à família Silva e Santos. O Presidente aguardou
alguns instantes para apresentação de Requerimento Oral. Não havendo esse
expediente, passou-se a chamada para o uso da palavra livre. O Vereador Adilson
Novaki, parabenizou ao Vereador Manoel Fagundes pelas indicações, buscando
resolver problemas no Distrito de Santa Elvira, reconhecendo os problemas que a
populução enfrenta e se juntando ao Vereador Manoel para cobrar junto ao
Executivo as melhorias necessárias para aquela população. O Vereador Manoel
Fagundes, discorreu sobre suas indicações e requerimentos apresentado por ele
nesta Sessão, entendendo que todas as reivindicações uma vez atendidas pelos
órgãos competentes, estará melhorando a qualidade de vida da população de
nosso Município e em especial ao Distrito de Santa Elvira. Falou das moções por
ele apresentada se juntando aos familiares que perderam seus entes queridos na

dor e na saudade. Concluiu cobrando do Executivo Municipal, que olhe com
carinho para as reivindicações aprovadas nesta Sessão e resolva os problemas
enfrentados pela nossa população. A Vereadora Romilda José de Paula, também
parabenizou ao Vereador Manoel pelas indicações, buscando melhorar os
serviços prestados pelo Executivo à população de Santa Elvira, em especial falou
da necessidade na melhoria dos serviços de abastecimento de água no Distrito, na
conservação dos prédios e nos investimentos que precisa ser feito para que a
população possa ter uma melhor qualidade de vida. O Vereador Sebastião
Rodrigues, parabenizou a todos que ajudaram na realização da festa da Pamonha
no nosso Município, sendo que a mesma alcançou mais uma vez, os objetivos
também falou das matérias que estão tramitando neste Legislativo de autoria do
Executivo Municipal, é de suma importância, uma vez aprovada por este Poder
Legislativo, ressaltou o requerimento do Vereador Manoel Fagundes, em relação
a efetivação dos Agentes de Saúde e se colocou em prol da causa. O Vereador
Ronival Soares, discorreu sobre as moções apresentadas nesta Sessão de Pêsames
e Solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos e se juntou a eles
na dor e na saudade. Também falou dos serviços prestados pelo Departamento de
Água no Distrito de São Lourenço, sendo que os mesmos já apresentam
resultados satisfatórios. Parabenizou a administração municipal pela coragem de
colocar hidrômetros em todas as ligações da Sede e dos Distritos. Pois com isso a
arrecadação aumentou consideravelmente e está fazendo o Departamento de
Água, auto-suficiente. Encerrou agradecendo a todos os Vereadores desta Casa
que apoiaram na reforma e ampliação do Prédio deste Legislativo e em especial,
ao vereador Valdinei, 1º Secretário desta Casa e também o ordenador de despesa.
Informou a todos que nos próximos dias estará fazendo a inauguração com a
presença de autoridades municipais e estaduais. Encerrado o expediente e não
havendo mais a tratar nesta Sessão o Presidente Ronival Soares, encerrou a
mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 27 de Agosto do
corrente. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos os Vereadores
presentes.

