
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2019 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 dos Vereadores: Ozéas 
Marinho de Oliveira, Romilda José de Paula e Ronival Soares Santos. O 
Presidente solicitou do Vereador Valdinei José a leitura bíblica e em seguida foi 
feita 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 
014 e 015/2019,  do Executivo Municipal, que dispõe respectivamente: 
autorização para fornecimento de cargas de terra aos Munícipes de Juscimeira, 
LDO para o exercício financeiro de 2020, e leitura do Projeto de Resolução nº 
001/2019 de autoria da Mesa Diretora, que concede licença a Vereadora 
Romilda José de Paula, para tratar de assuntos particulares. Segue a Sessão com 
a leitura das Indicações: Indicação nº 011/2019 de autoria  do Vereador Ozéas 
Marinho, reforma da Ponte sobre o córrego Tugore, divisa com o Município de 
Juscimeira e Rondonópolis. Colocada em discussão e em votação, foi aprovada. 
Indicação nº 054, 055/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, 
implantação  do  Cozinha Única na rede de Educação do Município e limpeza 
com retirada de entulhos na rua Belo Horizonte, fundo da Escola João Matheus 
Barbosa. Colocada em discussão em votação, foram aprovada. Indicações nºs 
010, 011, 012 e 013/2019 de autoria do Vereador Sebastião Rodrigues, muro no 
entorno da Creche João Pedro Cesconetto em Placa Santo Antônio, muro e 
reforma no Posto de Saúde de Placa Santo Antônio, elaboração de Projeto para 
construção de pontes de concreto no Município de Juscimeira, construção de 
pontes de concreto no grupo II do Assentamento Geraldo Pereira, sobre o Rio 
Tugore, sobre o rio Areia, próximo a Fazenda Pantanalzinho e sobre o córrego 
Canivete no Município de Juscimeira, colocadas em discussão e em votação, 
foram  aprovadas. Indicações nºs 009 e 010/2019 de autoria do Vereador 
Adilson Miguel Novaki, disponibilizar veículos para o transporte de atletas do 
nosso Município, contratação de professor para servir de instrutor de futebol em 
projeto no Distrito de Santa Elvira. Indicação nºs 021 e 022/2019 de autoria do 
Vereador Valdinei José da Costa, construção de grades de proteção nas laterais 
da ponte sobre o Córrego Águas Claras, construção de um tampão para boca de 
lobo na Rua Nívea Pereira Sales, colocadas em discussão e em votação, foram 
aprovadas. Segue-se a Sessão com a leitura das moções: Moção nº 002/2019 de 
autoria do Vereador Manoel Fagundes de Souza, com aval dos demais Edis. 



 
  
 

 

Pêsames e Solidariedade à Família Sodré. Colocada em discussão e em votação, 
foi aprovada. O Presidente aguardou alguns minutos para apresentação de 
requerimento oral. O Vereador Adilson Miguel Novaki, requereu à Mesa 
Diretora, representada pelo Presidente, que entra na Ordem do Dia dessa 
Sessão, o Projeto de Resolução de afastamento da Vereadora Romilda José de 
Paula, para ser discutido e votado nesta Sessão. O Presidente colocou o 
requerimento em discussão e em votação e foi aprovado. Segue-se a sessão com 
o Presidente solicitando a chamada para o uso da Palavra Livre por ordem de 
inscrição. O Vereador Lindomar, falou sobre o Projeto de autoria do Executivo, 
que trata de um aumento salarial para os Servidores do Executivo e disse que 
estará à disposição para análise da matéria para sua discussão e votação, por 
entender a necessidade dos servidores públicos municipais, também ressaltou o 
empenho do Prefeito Municipal em viabilizar recursos através das emendas 
impositivas que serão destinadas ao Município de Juscimeira. O Vereador 
Manoel Fagundes, discorreu sobre as matérias que tramitam nesta Casa e disse 
que estará sempre se posicionando a favor da população e dos menos 
favorecidos. Disse que estará sempre à disposição para votar  a favor de matéria 
que melhore a condição de vida do povo Juscimeirense e cobra do Executivo que 
encaminhe o Projeto que venha de encontro com as necessidades dos 
munícipes. Encerrado o expediente, o Presidente passou para Ordem do Dia, 
com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente o Projeto de Lei nº 
068/2018, que regulamenta as Diárias do Poder Executivo. Colocado em 
discussão, o Vereador Sebastião Rodrigues, solicitou uma vista da matéria em 
discussão para uma melhor análise. 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 Resolução nº 001/2019 de autoria da Mesa 
Diretora, referente a licença da Vereadora Romilda José de Paula, com parecer 
favorável de seus membros. Colocado em discussão e em votação, foi aprovado. 
Não havendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou  mesma e 
convocou a próxima Sessão para o dia 10 de maio do corrente exercício. Esta Ata 
após lida e aprovada, será assinada por todos os Vereadores que estiveram 
presente a esta Sessão. 
 
 
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.                                                
                                                                                          


