
 
  
 

 

           ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2018 

 

   Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, as quinze horas, iniciou-se 
a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos Vereadores, 
feita a verificação constatou a ausência da Vereadora Romilda José de Paula, 
ausência justificada por atestado médico. Segue-se a Sessão com a leitura bíblica 
pelo Vereador José Quirino da Silva.  O Presidente solicitou a leitura da Ata da 
Sessão anterior que foi colocada em discussão e em votação e foi aprovada. 
Segue-se com a leitura dos Projetos de Leis nºs 010, 018e 020/018 de autoria do 
Executivo Municipal que versa sobre contratação vinculada a Secretaria de 
Infraestrutura, Criação do Plano Municipal de Saneamento Básico e Concessão 
de Direito Real de Uso mediante Contrato para instalação de um frigorífico. O 
Presidente solicitou ao Secretário, a leitura das Indicações: Indicação nº 
007/2018 autoria do Vereador Lindomar Duarte, arborização das margens do Rio 
Areia por parte do Executivo Municipal e Indicação nº 008/2018, instalação de 
uma Casa de Apoio na Cidade de Rondonópolis para acolher pacientes e 
acompanhantes do Município de Juscimeira, colocadas em discussão e em 
votação foram aprovadas, indicações 037/2018, 038/2018 e 039/2019, autoria 
do Vereador Manoel Fagundes de Souza, funcionário para trabalhar como 
zelador no cemitério de Irenópolis, funcionário para trabalhar como vigilante no 
Prédio Público “Pedra Cantante” e que viabilize um veículo para conduzir 
pacientes do Distrito de Irenópolis até a Sede do Município, quando os mesmos 
tiverem consultas agendadas no Município de Rondonópolis, colocadas em 
discussão e em votação foram aprovadas, Indicação nº 011/2018 de autoria do 
Vereador José Quirino da Silva, Patrolamento e encascalhamento em todas as 
ruas da Vila Xavier, neste Município, colocada em discussão e em votação, foi 
aprovada. O Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos. Requerimento nº 
001/2018 de autoria dos Vereadores Ronival Soares, José Quirino, Lindomar 
Duarte, Manoel Fagundes e Valdinei José, instituindo o Título Amigo da 
Presidência, colocada em discussão e em votação, foi aprovado. O Presidente 
aguardou alguns minutos para que os Vereadores apresentassem requerimentos 
orais, não havendo esse expediente, passou-se ao Uso da Palavra Livre, por 
ordem de inscrição. O Vereador Ozéas Marinho, criticou a administração pela 
forma que foram construindo os quebra molas no perímetro urbano, dizendo 
não obedecer os padrões legais. Parabenizou o Vereador Lindomar pelas 
indicações onde o mesmo solicita a instalação de uma Casa de Apoio na Cidade 
de Rondonópolis para acolher pacientes e acompanhantes, também 
parabenizou o Vereador Manoel Fagundes, pela luta incansável junto ao 



 
  
 

 

Executivo, buscando formas de resolver a ajuda denominada bolsa estudantil 
que estará beneficiando aos estudantes de nosso Município. Criticando o 
Executivo pela forma como tem conduzido este benefício sem atitude e sem 
posição clara sobre o referido assunto. Finalizou mais uma vez, cobrando do 
Executivo que tome providências em relação a estrada da Cachoeira do Prata. O 
Vereador Manoel Fagundes, falou de suas indicações aprovadas nesta Sessão e 
disse que tudo que tem buscado aprovar e para o benefício de nossa população, 
procurando com isso, facilitar um pouco a vida dos nossos munícipes. Disse que 
estará sempre cobrando do Executivo, a realização das mesmas e usará a tribuna 
dessa Casa, para falar o que de bem tem sido feito e também cobrar aquilo que 
se precisa fazer. Cobrou do Executivo mais competência quando do envio de 
matérias a este Legislativo, pois vários projetos tem sido enviados de forma 
incorreta, causando com isso, prejuízo a todos os envolvidos. Encerrado o 
Expediente, passou-se para Ordem do dia, com a leitura do Parecer da Comissão 
de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 015/2018, contratações vinculadas a 
Secretaria de Promoção Social, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de 
seus membros com emenda apresentada, o Presidente colocou o Projeto de Lei 
em discussão, o Vereador Manoel Fagundes na discussão da matéria,  fez um 
pedido de vista para poder apresentar uma emenda, observando o percentual 
legal no preenchimento das vagas quanto a deficientes físicos, colocado o 
Pedido de vista em votação o mesmo foi aprovado. Segue-se a Sessão com a 
leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 
016/2018, contratação vinculadas a Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e 
Lazer, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros à sua 
aprovação, colocado o Projeto de Lei em discussão o Vereador Manoel 
Fagundes, também solicitou um pedido de vista para o mesmo, pois possui o 
mesmo objetivo, colocado em votação o pedido de vista foi aprovado. Não 
tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a 
próxima Sessão Ordinária para o dia 27 de abril do corrente exercício. 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.                                                
                                                                                          


