ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE JUNHO DE 2019
Aos Vinte e oito de junho de dois mil e dezenove, as dezenove horas, inicia-se a
Sessão Ordinária, com o Presidente solicitando a leitura bíblica e a verificação da
presença dos Vereadores. Feita a verificação da presença dos Vereadores,
constatou se a ausência dos Vereadores Ronival Soares Santos e Ozéas Marinho, e
a leitura bíblica foi feita pelo Vereador Sebastião Rodrigues, O Presidente solicitou
ao Secretário 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 do expediente
recebido do Executivo, sobre retirada do Projeto de Lei nº 044/2018, que trata do
Código de Obras e Edificações do Município de Juscimeira. Segue-se com a leitura
das Indicações: Indicação nº 061/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes,
aquisição de equipamentos de biometria – kits bios, para agilização da confecção
de Carteira de Identidade, colocada em discussão e em votada a mesma foi
aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura das Moções: Moção nº 002/2019 de
autoria do Vereador Lindomar Duarte, com aval dos demais Edis. Moção de
Repúdio ao Senhor Adson Fernando Tosta Sandim, Colocada em discussão e em
votação, a mesma foi aprovada. O Presidente aguardou alguns instantes para
apresentação de requerimento oral, não havendo este expediente, passou ao uso
da Palavra Livre por Ordem de Inscrição. O Vereador Manoel Fagundes,
parabenizou o vereador Silvano Dourado, pelo excelente trabalho nestes sessenta
dias neste Legislativo Municipal, ressaltando o empenho e compromisso em defesa
das causas desse Município. Disse ter sido um privilégio contar com sua companhia
nesta Casa e desejou um breve regresso a esta Casa. O Vereador Silvano Dourado,
agradeceu primeiramente a Deus, pela oportunidade de ter assumido nesta Casa,
uma cadeira de Vereador, também, ressaltou a forma carinhosa e respeitosa, como
foi recebido por todos os Vereadores e funcionários deste Legislativo, disse
também, que no curto espaço de tempo, procurou priorizar as demandas a ele
apresentada pela população Juscimeirense e que com certeza, que deu o seu
melhor, e esperando retornar em breve, para dar continuidade ao seu trabalho
pelo povo de nosso Município. O Vereador Sebastião também, parabenizou ao
Vereador Silvano Dourado, pela forma equilibrada e responsável, em que o
Vereador ocupou a cadeira de Vereador neste Legislativo, e espera que em breve
possa retornar a essa Casa, para dar continuidade ao seu trabalho, também

ressaltou o trabalho do Deputado Federal, Valtenir Pereira, em prol do município
de Juscimeira. O Vereador Lindomar, ressaltou o bom trabalho apresentado pelo
Vereador Silvano Dourado, no período em que ocupou a cadeira de Vereador nesta
Casa, e desejou vê-lo em breve nesta Casa, dando continuidade no seu trabalho de
parlamentar. O Vereador Valdinei José, também fez elogios ao colega parlamentar,
Silvano Dourado, e se disse satisfeito em ter podido trabalhar juntos neste período,
desejando em breve retorno do Vereador Silvano Dourado. Também, parabenizou
ao Prefeito Municipal, pelo bom trabalho realizado à frente da Secretaria de Saúde,
em especial nas cirurgias realizadas de laqueadura em mulheres de nosso
município. Encerrado o expediente, passou a Ordem do Dia, com a leitura do
Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 025/2019 de autoria do
Executivo Municipal, sendo que o mesmo. recebeu votos favoráveis de seus
membros à sua aprovação. Colocado em discussão e em votação nominal
conforme Resolução nº 048/2002, o mesmo foi aprovado com sete votos
favoráveis e duas ausências em 1º turno. Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o
Presidente encerrou a mesma, informando o Recesso Parlamentar no mês de Julho
do corrente, e convocou a próxima Sessão Ordinária, para o dia 09 de Agosto do
corrente exercício. Esta Ata, após lida e aprovada, será assinada por todos os
vereadores presente à esta Sessão.
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