
   
  
 

 

                 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, as dezenove horas, 

inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando ao Secretário a verificação da 

presença dos Vereadores. Feita a verificação, constatou a presença de todos os 

Vereadores. O Presidente solicitou a leitura bíblica que foi feita pelo Vereador 

Sebastião Rodrigues. O Presidente solicitou 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 031/2019, 032/2019, 033/2019 e 034/2019 de 

autoria do Executivo Municipal que dispõe respectivamente: Prorrogação de prazo 

de locação de imóvel, autorização de parcelamento de dívida junto ao INSS, 

alteração da Lei Municipal nº 1.054/2016 e Criação de Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer. Segue com a leitura de devolução de Pedido de Vista do Vereador 

Ozéas Marinho, referente aos Projetos de Leis nºs 026 e 027/2019. O Presidente 

solicitou a leitura de expediente, enviados para o Prefeito Municipal de autoria dos 

Vereadores. Segue-se com a leitura das Indicações. Indicações nº 013/2019 e 

014/2019 de autoria do Vereador Lindomar Duarte. Extensão de rede de energia 

elétrica com postes e luminárias no Distrito de Irenópolis e Extensão de rede de 

água, também no Distrito de Irenópolis. Colocadas em discussão e votação, foram 

aprovadas. Indicações nº 069/2019 e 070/2019 de autoria do Vereador Manoel 

Fagundes, serviços de infraestrutura em loteamento urbano e redução de imposto 

com alteração da Lei Municipal nº 1.090/2017, colocadas em discussão e votação, 

foram aprovadas. Indicação nº 022/2019 de autoria do Vereador Sebastião 

Barbosa. Substituição de ponte de madeira por tubo de aço ou manilhas, na 

estrada de Águas Quentes, colocada em discussão e em votação, foi aprovada. 

Indicação nº 007/2019 de autoria do Vereador Silvano Dourado, correção no 

escoamento de água na rua da Sede do Município. Colocada em discussão e em 

votação, foi aprovada. Segue-se a sessão com a leitura das Moções: Moção nº 

002/2019 de autoria do Vereador Sebastião Rodrigues Barbosa, com aval dos 

demais edis. Apreciação e Aplausos ao Senhor Edimar Santos de Souza, mais 

conhecido como “Maninho”, colocada em Discussão e em votação foi aprovada. 

Moção nº 003/2019 de autoria do Vereador Sebastião Rodrigues, com aval dos 

demais Edis. Apreciação e Aplausos ao menino Danilo da Silva Bezerra. Colocada 

em discussão e em votação, foi aprovada. Moção nº 007/2019 de autoria do 



   
  
 

 

Vereador Manoel Fagundes com aval dos demais Edis. Pêsames e Solidariedade à 

família Dantas. Colocada em discussão em votação, foi aprovada. Moção nº 

001/2019 de autoria do Vereador Adilson Miguel Novaki com aval dos demais Edis. 

Pêsames e Solidariedade à família Tavares. Colocada em discussão e em votação 

foi aprovada. Segue-se a Sessão com o Presidente aguardando alguns minutos para 

apresentação de requerimento oral. Não havendo esse expediente, passou-se ao 

uso da palavra livre, o Vereador Ozéas Marinho, parabenizou ao Vereador 

Sebastião pela aprovação das moções de sua autoria e ressaltou a importância de 

prestigiar pessoas que cultiva o amor, também falou da necessidade de se 

aprofundar nas matérias que tramitam nessa Casa, para que haja uma votação 

mais consciente e responsável, diante dessa razão justificou seus pedidos de vistas 

em projetos que tramitam nesta Casa. Mais uma vez cobrou do Executivo 

Municipal que se atente para as despesas do Município, pois vê com muita 

preocupação o pedido de parcelamento enviado a este Legislativo, assim conclui o 

Vereador. O Vereador Silvano, também parabenizou o Vereador Sebastião pelas 

moções apresentadas e aprovadas na Sessão. Agradeceu ao Prefeito e sua equipe 

por ter atendido suas indicações e ressaltou a necessidade de se fazer a correção 

dos problemas de escoamento de águas nas ruas da Sede do Município. O 

Vereador Adilson Novaki, ressaltou o trabalho da Comissão de Justiça, quando no 

preparo dos Pareceres nos projetos em análise, buscando todas as informações 

necessárias para que se possa votar com coerência e informações necessárias. 

Parabenizou ao Vereador Sebastião, pelas moções aprovadas nesta sessão e 

ressaltou a sua moção de Pêsames e Solidariedade agradecendo aprovação pelos 

demais Edis. O Vereador Manoel Fagundes, ressaltou a sua indicação, aprovada 

nesta Sessão onde pede ao Executivo a possibilidade de redução de impostos 

municipais, falou da importância dessa revisão, pois a população Juscimeirense 

tem sofrido com taxas altíssimas de impostos municipais. Também parabenizou ao 

Vereador Sebastião Rodrigues pelas Moções aprovadas nesta Sessão, e ressaltou a 

sua moção agradecendo a sua aprovação. Encerrado o expediente, passou-se à 

Ordem do Dia, com a leitura da  Devolução do Pedido de Vista do Vereador Ozéas 

Marinho, sugerindo à Comissão de Justiça, informações sobre os Projetos 026 e 

027/2019. O Presidente colocou o pedido de vista do vereador Ozéas em discussão 

e em votação, e o mesmo foi aprovado. Diante da aprovação do pedido de vista do 



   
  
 

 

Vereador Ozéas, os Projetos de Leis nºs 026 e 027/2019 de autoria do Executivo 

Municipal foram retirados de Pauta. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer da 

Comissão referente ao Projeto de Lei nº  028/2019 de autoria do Executivo, sendo 

que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação com emenda apresentada. 

Colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado com uma abstenção 

do Vereador Ozéas Marinho em 1º turno. Segue-se a Sessão com a  leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei nº 029/2019 de autoria do Executivo Municipal, 

com votos favoráveis à aprovação de seus membros. Colocado em discussão, o 

Vereador Ozéas Marinho, solicitou Vistas da matéria. Colocado o pedido de vistas 

em discussão e em votação, foi aprovado. Com aprovação do Pedido de  Vistas,  foi 

retirado da Pauta o Projeto de Lei em análise. Não tendo mais a tratar nesta Sessão 

o Presidente encerrou a mesma. Convocando a próxima Sessão Ordinária para o 

dia 27 de Setembro do corrente exercício. Esta Ata após lida e aprovada será 

assinada pelos vereadores presentes a esta Sessão. 
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