
   
  
 

 

                 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
      Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 presença de todos. A leitura bíblica 
foi feita pela Vereadora Silvanei Correia. Segue-se com a leitura da Ata da Sessão 
anterior, que foi colocada em discussão e em votação, e foi aprovada. O Presidente 
solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 043/2019, autoria do Executivo Municipal e 
em seguida a leitura dos Projetos de Leis nº 001,  002, 003 e 004/2019 de autoria 
do Vereador Ronival Soares, Concessão de títulos de cidadão Juscimeirense. 
Projetos de Leis nºs 001, 002, 003 e 004/2019 de autoria do Vereador Manoel 
Fagundes, Concessão de Título de Cidadão Juscimeirense, Projetos de Leis nºs 001  
002, 003, 004/2019 de autoria do Vereador José Quirino, Concessão de Título de 
Cidadão Juscimeirense, Projetos de Leis nºs 001, 002, 003 e 004/2019 de autoria 
do Vereador Sebastião Rodrigues, Concessão de Título de Cidadão Juscimeirense, 
Projetos de Leis nºs 001, 002, 003 e 004/2019 de autoria da Vereadora Silvanei 
Pereira Correia Cavalheiro, concessão de título de cidadão juscimeirense, Projetos 
de Leis, 003, 004, 005, e 006/2019 de autoria do Vereador Lindomar Duarte, 
concessão de Título de Cidadão Juscimeirense, Projetos de Leis nºs 001, 002, 003, 
004/2019 de autoria do Vereador Valdinei José da Costa, Concessão de Título de 
Cidadão Juscimeirense, Projetos de Leis nº 001, 002, 003, 004/2019 de autoria do 
Vereador Ozéas Marinho, concessão de Título de Cidadão Juscimeirense. Segue-se 
com a leitura das Indicações: Indicação nº 024/2019 de autoria do Vereador 
Sebastião Rodrigues, construção da sede própria para o Conselho Tutelar de 
Juscimeira, colocada em discussão e em votação, foi aprovada, Indicação nº 
075/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, instalação de eliminadores de 
ar em hidrômetro de  imóveis do município de Juscimeira, colocado em discussão e 
em votação, foi aprovada. Segue-se a sessão com a leitura das Moções:  Moção nº 
001/2019 Apreciação e Aplausos ao Jovem José Carlos Souza Costa, colocada em 
discussão e em votação, a mesma foi aprovada. Moção nº 002/2019, Apreciação e 
Aplausos à Secretária de Desenvolvimento Social e Equipe. Colocada em discussão 
e votação a mesma foi aprovada. Moção nº 012/2019 de autoria do Vereador 
Manoel Fagundes, Pêsames e Solidariedade à Família Santos, colocada em 
discussão e em votação, foi aprovada.  O Presidente aguardou alguns instantes 
para apresentação de requerimento oral. Não havendo esse expediente. Solicitou 
ao Secretário a chamada para o uso da palavra livre. O Vereador Sebastião,  
ressaltou as matérias que serão votadas nesta Sessão, falou da importância de 



   
  
 

 

cada uma delas e disse que como sempre, vai votar conforme sua consciência. 
Parabenizou o Vereador Silvano, pelo seu trabalho à frente deste Legislativo, e 
desejou que o mesmo possa voltar em breve para dar continuidade as suas 
atividades parlamentares. O Vereador Silvano Dourado, agradeceu a Deus e a seus 
companheiros por ter podido desempenhar suas funções de Vereador nesta Casa 
de Leis, procurando fazê-la com muita dedicação e coerência. Agradeceu ao 
Prefeito e sua equipe pela atenção à  suas reivindicações. O Vereador Ozéas, 
também ressaltou as matérias que serão apreciadas nesta Sessão, suas 
necessidades de aprovação e execução, por parte do Executivo Municipal. A 
Vereadora Silvanei Correia, também ressaltou as matérias que tramitam neste 
Legislativo e as que estão sendo apreciada nesta Sessão, disse que tem buscado 
informação das mesmas para votar com conhecimento de causa e coerência. O 
Vereador Manoel Fagundes, também falou da importância desse legislativo 
analisar os projetos de leis com responsabilidade e coerência, votando sempre do 
lado do povo,  que é o principal interessado. Encerrado o expediente, passou a 
ordem do dia, com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao 
Projeto de Lei nº 038/2019 com votos favoráveis à sua aprovação pelos membros: 
Adilson Novaki, Relator e Ronival Soares Presidente. Colocado o Projeto de Lei em 
discussão, o Vereador Lindomar Duarte, disse que mais uma vez, votará contrário à 
aprovação dessa matéria, por entender que é desnecessário a criação desta 
Secretaria, ressaltou a imensa dificuldade encontrada pelo executivo para pagar a 
folha de pagamento dos servidores em dia, dívidas com o INSS e outras obrigações, 
diante dessa realidade, votará contrário, à matéria em análise. O Vereador 
Sebastião Rodrigues, também expressou seu voto, contrário pelas mesmas razões 
que o levou a votar dias atrás,  contrário a essa mesma matéria em questão. Não 
vendo como prioridade a aprovação dessa matéria neste momento. O Vereador 
Ozéas Marinho,  defendeu a aprovação do projeto, por entender se necessário a 
criação da Secretaria para que haja mais investimento e incentivo ao esporte 
juscimeirense. A Vereadora Silvanei Correia, também defendeu a aprovação da 
matéria por entender que a criação da Secretaria possibilitará mais investimentos e 
busca de recursos através dos órgãos estaduais e federais. O Vereador Valdinei 
José, também expressou seu voto a favor do Projeto por vê fundamento e 
necessidade na criação da referida Secretaria. O Vereador José Quirino, também 
defendeu a aprovação do Projeto para criação da Secretaria de esporte com nosso 
município, pois vê com grande expectativa a busca de recursos por parte do 
Executivo e também desse Legislativo, para o incentivo e investimento no esporte 
de nosso Município. O Vereador Adilson, disse que votará favorável ao Projeto por 
entender ser uma matéria de interesse relevante, e se aprovado, possibilitará o 



   
  
 

 

Executivo, investir e incentivar o esporte no nosso município,  e encerrado a 
discussão o Presidente, colocou o Projeto em votação de forma nominal, encerrada 
a votação,  o Presidente proclamou o resultado com 05 votos a favor e 04 votos 
contrário: Dos Vereadores Manoel Fagundes, Lindomar Duarte, Sebastião 
Rodrigues e Silvano Dourado. O Projeto de Lei em questão, foi aprovado em 2º 
turno. Segue-se a Sessão, com a leitura do Parecer da Comissão referente ao 
Projeto de Lei nº 039/2019, com Parecer favorável da Comissão à sua aprovação, 
colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado. Segue-se com a 
leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 041/2019, com votos favoráveis 
de seus membros à sua aprovação, colocado em discussão e em votação, o mesmo 
foi aprovado em 2º turno. O Presidente submeteu ao Soberano Plenário a 
necessidade de se votar os Projetos de concessão de título de Cidadão 
juscimeirense nesta Sessão. Por unanimidade os Vereadores presentes aprovaram 
o tramite para a votação dos referidas  matérias. O Presidente, então colocou os 
Projetos em votação, solicitando a leitura de todos Pareceres da Comissão de 
Justiça, referente as matérias em questão. Sendo que os mesmos receberam dos 
membros da Comissão votos favoráveis à aprovação. Colocados em discussão e em 
votação, foram aprovados. Não tendo mais a tratar nesta Sessão. O Presidente 
encerrou a mesma convocando a próxima Sessão Ordinária, para o dia 13 de 
dezembro do corrente exercício, esta Ata após lida e aprovada será assinada pelos 
vereadores presentes a esta Sessão. 
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