
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 

  
 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, 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 Ozéas Marinho de Oliveira. Segue-se com a leitura bíblica feita pelo 
Vereador Sebastião Rodrigues. O Presidente solicitou a leitura da Ata da Sessão 
anterior que foi colocada em discussão e votação e foi aprovada. Segue-se a  
Sessão com a leitura dos Projetos de Leis nºs 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 
051, 052, 053/2019 de autoria do Executivo Municipal. O Presidente solicitou a 
leitura das Indicações: Indicações nºs: 015/2019 e 016/2019 de autoria do 
Vereador Ozéas Marinho, expediente ao DNIT solicitando construção de 
passarela na BR 364, perímetro urbano de Placa Santo Antônio e construção de 
abrigo para usuários de transporte coletivo na lateral da BR 364,  no Povoado de 
Placa Santo Antônio, no sentido Juscimeira a Rondonópolis, colocadas em 
discussão e em votação, foram aprovadas. Indicações nºs 076, 077 e 078/2019 
de autoria do Vereador Manoel Fagundes. Implantação de programa de 
distribuição de leite aos idosos e crianças do Município de Juscimeira, Instalação 
de ar condicionado e televisores na Creche de Santa Elvira, Criação de um Setor 
Industrial no Distrito de Santa Elvira. Colocadas em discussão e votação, foram 
aprovadas. Segue-se com a leitura dos Requerimentos. Requerimento nº 
001/2019, de autoria do Manoel Fagundes, reativar o sistema de gravação de 
áudio das Sessões Plenárias. Colocado em discussão e em votação foi aprovado. 
Segue com a leitura das Moções: Moção nº 013/2019, Pêsames e solidariedade 
de autoria do Vereador Manoel Fagundes com aval dos demais Edis, Moção nº 
014/2019, Apreciação e Aplausos de autoria do Vereador Manoel Fagundes, 
Moção nº 015/2019, Apreciação e Aplausos de autoria do Vereador Manoel 
Fagundes, Moção nº 016/2019, Apreciação e Aplausos de autoria do Vereador 
Manoel Fagundes, Moção 017/2019, Apreciação e Aplausos de autoria do 
Vereador Manoel Fagundes. Colocadas em discussão e em votação foram 
aprovadas. O Presidente aguardou alguns instantes para requerimento Oral. Não 
havendo esse expediente, passou ao uso da palavra livre. Não havendo inscritos 
para o uso da palavra, passou a Ordem do Dia, com a leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 035/2019, com parecer favorável de 
seus membros à sua aprovação, colocado o Projeto em discussão e em votação, 
o mesmo foi aprovado em 2º turno. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer 
da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 043/2019, com Parecer favorável de 



 
  
 

 

seus Membros à aprovação. Colocado em discussão e em votação o mesmo foi 
aprovado em 1º turno. Não tendo mais a tratar nesta Sessão o Presidente 
encerrou a Sessão e anunciou o Recesso Parlamentar e convocou a próxima 
Sessão, para o dia 28 de fevereiro de 2020. Esta Ata após lida e aprovada será 
assinada pelos vereadores presentes a Sessão. 

 
 
 
 

Adilson Miguel Novaki, José Quirino da Silva, Lindomar Duarte da Silva, 
Manoel Fagundes de Souza, Ozéas Marinho de Oliveira, Romilda José de Paula, 
Silvanei P. C. Cavalheiro, Sebastião Rodrigues Barbosa, Valdinei José da Costa.                                                
                                                                                          


