
   
  
 

 

                 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
      Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 
inicia-se a Sessão, com o Presidente solicitando a verificação da presença dos 
Vereadores. Feita a verificação, constatou-se as ausências dos Vereadores Valdinei 
José e Ozéas Marinho. O Presidente solicitou a leitura bíblica pelo Vereador Silvano 
Dourado. Segue-se com a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em 
discussão e em votação e foi aprovada. Segue a Sessão com a leitura das 
Indicações: Indicação nº 001/2019 de autoria da Vereadora Silvanei Correia 
Cavalheiro, Pintura de Faixa de Pedestre em frente à Creche Municipal e Escolas 
Antônio José de Lima, Campos Sales e João Matheus Barbosa. Colocada em 
discussão, a vereadora reforçou a necessidade de se realizar esse serviço de 
extrema necessidade para garantir a segurança dos alunos das respectivas escolas. 
Colocada em votação, foi aprovada. Indicação nº 023/2019, de autoria do Vereador 
Lindomar Duarte, reforma da feira livre na Sede do Município, colocada em 
discussão e em votação a mesma foi aprovada. Indicação nº 023/2019 de autoria 
do Vereador Sebastião Rodrigues, Patrolamento e Cascalhamento nas estradas 
vicinais: Águas Quentes, Placa de Santo Antônio e Distrito de Irenópolis, colocada 
em discussão e votação, foi aprovada. Segue-se com a leitura das Moções: Moção 
nº 010/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, com aval dos demais Edis, 
Pêsames e  Solidariedade à Família Nunes e Moção nº 011/2019, Pêsames e 
Solidariedade à Família Mascarenhas, colocadas em discussão e em votação, foram 
aprovadas. O Presidente aguardou alguns instantes para Requerimentos Orais. O 
Vereador Adilson, solicitou do Presidente, que coloque em votação para 
apreciação do Soberano Plenário, a votação em 2º turno, também na Sessão de 
hoje, do Projeto de Lei nº 040/2019, colocado o requerimento em discussão e em 
votação, o mesmo foi aprovado. O Presidente solicitou ao Secretário, a chamada 
para o uso da Palavra Livre. O Secretário informou não haver nenhum vereador 
inscrito. Encerrado o Expediente, passou-se a Ordem do Dia, com a leitura do 
Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 039/2019, autoria 
do Executivo Municipal, com votos favoráveis à aprovação, pelos seus membros, 
colocado em discussão, a Vereadora Silvanei Correia, disse ser favorável ao Projeto 
de Lei em discussão, por ter buscado junto ao Executivo, as informações 
necessárias que respaldaram sua decisão. Entendendo assim, a necessidade do 
Executivo em alugar o referido imóvel, porém, conclui sugerindo ao Executivo, o 
planejamento para a construção do prédio e evitar esse tipo de despesas, 
considerado ante econômica. O Vereador Lindomar Duarte, disse ser contrário ao 



   
  
 

 

Projeto, por entender que o Executivo, deve evitar esse tipo de despesas, 
procurando investir na construção e evitando essas despesas, por entender o 
momento difícil que todos os municípios enfrentam, recomenda ao Executivo, que 
procura encontrar outros meios para resolver esses problemas. O Vereador 
Manoel, também disse ser contrário  a esse tipo de solução, apresentada pelo 
Executivo e recomendou a construção própria. O Vereador Sebastião Rodrigues, 
entende a necessidade do Executivo em alugar o referido imóvel, por isso, votará 
favorável à matéria, vem da necessidade de um melhor atendimento à população 
Juscimeirense, porém diante da manifestação contrária de alguns pares sugeriu ao 
Presidente que submeta ao Plenário, o Pedido de Vista da Matéria em discussão. 
Colocado o Pedido de Vista em discussão e votação, o mesmo foi aprovado. Segue-
se a Sessão com a leitura do Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 
040/2019, com Parecer Favorável de seus respectivos membros, colocado em 
discussão e em votação foi aprovado em 1º e 2º turno, em razão do requerimento 
do Vereador Adilson Novaki, aprovado nesta Sessão. Segue-se com a leitura do 
Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 041/2019, com parecer 
favorável de seus membros à aprovação, Colocado em discussão e  em votação 
nominal, o mesmo foi aprovado com 9 (nove) votos favoráveis em 1º turno. Não 
tendo mais a tratar nesta Sessão o Presidente encerrou a mesma e convocou a 
próxima Sessão Ordinária para o dia 22 de Novembro do corrente exercício. Esta 
Ata após lida e aprovada será assinada pelos Vereadores presentes. 
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