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ATA DA SESSÃO 31º  ORDINARIA DATADA 07 DE MARÇO DE 2018    

 

 

Regimentalmente, teve início a trigéssima primeira  sessão ordinária datada em 07 de 

março do ano de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, referente ao biênio 2017/2018, 

procedendo-se à chamada aposta no livro de presença verificou-se que estavam presente 

os seguintes vereadores: David Rafael da Silva,Núbia Maria de Lima, Adriano 

Francisco da Silva, Jânio Soares da Silva Junior,Roberto Nascimento da Silva,Adevaldo 

Rodrigues da Silva e José Ronaldo Ferreira da Silva Oliveira,  com a presença de (07), 

sete vereadores o Sr. presidente sob a proteção de Deus deu inicio ao trabalhos 

convidando a primeira Secretária para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ao 

termino da leitura da ata o Sr. presidente a colocou em discussão e votação, que foi 

aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Sr presidente pediu que a primeira 

secretária que fizesse a leitura da requerimento 02/2018 do gabinete do vereador 

Ronaldo de H ao gabinete da prefeita de Novo Lino,que trata-se da retomada do 

fornecimento do transporte público da agrovila Paraíso,no qual era responsável em 

buscar o feirantes da daquela localidade. Em seguida a primeira secretária fez a leitura 

da indicação 001/2018 do verador Ronaldo de H que pede ao poder público municipal 

através de sua secretária competente,medidas que visem a melhorias,restauração e 

conservação das estradas vicinais que ligam a zona rural a sede do município. Não 

havendo pauta a ser apresentada o Sr presidente convidou o secretário de administração 

o Sr Ademir José para que o mesmo faça esclarecimento sobre  ruas 

emburacadas,postos sem lâmpadas,ônibus estacionados em local irregular entre os 

outros problemas,que na ocasião foram mostradas fotos. Bem como responder 

perguntas feitas pelo vereadores para solucionar esses problemas . Que por sua vez 

agradeceu o convite e que a atitude dos nobres vereadores é louvavél, que está sabendo 

de todos os problemas e que apesar da dificuldade, esses problemas irão se resolver. Em 

seguida agradeceu a presença e os esclarecimnto do nobre secretário de administração. 

Logo após o Sr. Presidente franqueou a palavra que na oportunidade fez uso da palavra 

o vereador Ronaldo de H, que começou seu discusso cumprimentando a todos e 

agradecendo a presença do secretário Ademir José. Criticou a forma da gestão de tratar 

seus secretários e falou que foi convocado o secretário errado. Fez também um 

requerimento verbal convocado o secretário de agricultura e que foi colocado em 

votaçaõ e apreciação e foi aprovado por unanimidade. Fez uma cobrança a gestão sobre 

o dinheiro público,pois o mesmo tem que ser investido na forma que a cidade necessita. 

E rassaltou mais uma vez sobre o dinheiro das inscrições do concurso público e que 

podem ficar tranquilo,pois irão receber os valores que foram pagos. Falou também sobre 

o transporte para os feirantes da agrovila Paraíso no qual só chega até Gameleira,que 



com isso os feirantes de Paraíso estão deixando de vim a nossa cidade. Por fim falou 

que não ficar de braços cruzados para os problemas da nossa cidade. Em seguida fez uso 

do microfone o Sr presidente e reforçou sobre os valores do concurso público e que isso 

é uma briga de todos. Falou que ficou triste em ouvir do secretário que ele não tem 

autonomia pra tratar de assuntos do que lhe respeita e que isso é mais um erro da gestão. 

Criticou a falta de pagemento do pessoal da saúde,pois é o que mais sofrem com a falta 

de pagamento e que é vergonhoso a falta de compromisso da gestão para com o povo. 

Em seguida fez uso da palavra o vereador Juninho de Dinho que cumprimentou a todos 

e falou que é lamentável ver o descaso dos cofres públicos em nossa cidade. Falou que 

falta comprometimento da gestão para colocar ordem em nossa cidade. E que os 

vereadores estão unidos e não vão ficar parados vendo essa situação. Falou também que 

convocou a Sra prefeita para tratar de assuntos sobre  saneamento básico. Logo após fez 

uso da palavra a vereadora Núbia Lima começou saudando a todos. Ressaltou sua 

indignação com a atual gestão por descaso em todos setores. Falou também sobre a 

dívida do FAPEN´pois é uma dívida da gestão e não do FUNDEB. Em seguida falou 

falou que já foram enviados vários requerimentos em relação aos balancetes e que 

nunca foram atendidos, e que os nobres vereadores irão em busca desses balacentes no 

Ministério Público. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra o Sr. Presidente 

em nome de Deus declarou encerrada a sessão que para constar eu ......... lavrei a 

presente ara que se aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e demais vereadores.  
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