ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MAIO DE 2019

Aos vinte e quatro do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezenove horas,
inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando ao Secretário a verificação da
presença dos vereadores. Feita a verificação constatou a ausência dos
Vereadores Ronival Soares Santos, Valdinei Jose e Ozéas Marinho. Segue-se a
Sessão com a leitura bíblica, feita 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. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura do Ofício nº 185/2019
recebido do Prefeito. Segue-se com a leitura do Ofício 042/2019 de autoria do
Legislativo e leitura do expediente recebido do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais. Segue-se a Sessão com a leitura do Projeto nº 021/2019 de autoria
do Executivo Municipal, locação de imóvel e Projeto de Lei nº 002/2019 de
autoria do Vereador Lindomar, denominação de Logradouro Público. Segue-se a
Sessão com a leitura das Indicações: Indicações 014 e 015/2019, autoria
Sebastião Rodrigues e Adilson Novaki, Implantação de horta comunitária no
Distrito Industrial e Construção de galerias para canalizar o brejo existente no
final da Rua Porto Alegre, sentido Rondonópolis, colocadas em discussão e em
votação, foram aprovadas. Indicações nºs 023 e 024 de autoria do Vereador
Valdinei José da Costa, Substituir ponte de madeira sobre o Rio Areia, por ponte
de concreto. Criar espaço público para apreciador de som automotivo.
Colocadas em discussão e em votação foram aprovadas. Indicações nºs 003 e
004/2019 de autoria do Vereador Silvano Dourado. Construção de redutores de
velocidade tipo lombadas na Avenida principal de Irenópolis e disponibilizar
caminhão pipa para molhar as ruas não pavimentadas no Bairro Cajus. Colocadas
em discussão e em votação, foram aprovadas. Indicação nº 057/2019 de autoria
do Vereador Manoel Fagundes, construção de calçadas no entorno da escola
Estadual João Matheus Barbosa, colocada em discussão e em votação, foi
aprovada. O Presidente solicitou a leitura das Moções: Moção 003/2019 de
autoria do Vereador Manoel Fagundes e José Quirino com aval dos demais Edis,
Pêsames e Solidariedade à Família Cândido, pelo falecimento do Sr. José
Cândido da Costa, “Valdir do Caninana”, conhecido popularmente, Moção nº
004/2019 autoria do Vereador Manoel Fagundes, Pêsames e Solidariedade à
Família Mendes, pelo falecimento do Sr. Lair Mendes, Moção nº 005/2019 de
autoria do Vereador Manoel Fagundes com aval dos demais Edis, Pêsames e
Solidariedade à Família Almeida, pelo falecimento do Sr. João Dias de Almeida,
Moção 006/2019, autoria do Vereador Manoel Fagundes com aval dos demais

Edis. Pêsames e Solidariedade à Família Gomes pelo falecimento da Senhora
Maria Aparecida Gomes, colocadas as moções em discussão e em votação, as
mesmas foram aprovadas. O Presidente aguardou alguns instantes para
requerimentos orais, não havendo esse expediente, solicitou a chamada para o
uso da Palavra livre por ordem de inscrição. Não havendo nenhum vereador
inscrito e encerrado o expediente, passou-se a Ordem do Dia com a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 014/2019,
fornecimento de cargas de terra aos Munícipes de Juscimeira, sendo que o
mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros, com emenda apresentada,
colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado em 2º turno, com
emendas apresentadas. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão,
referente ao Projeto nº 015/2019, Lei de Diretrizes Orçamentária, com Parecer
favorável de seus membros à sua aprovação, colocado em discussão e em
votação, o mesmo foi aprovado em 2º turno. O Presidente solicitou a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 016/2019, dispõe
sobre a reversão de imóvel para o Município, sendo que o mesmo recebeu votos
favoráveis de seus membros à sua aprovação. Colocado o Projeto de lei em
discussão e em votação, o mesmo foi aprovado. Segue-se com a leitura do
Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 017/2019 de autoria do
Executivo, institui verba indenizatória a motorista de Ambulância do Município,
sendo que o mesmo recebeu Parecer favorável à sua aprovação de seus
membros. Colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado em 1º
turno, o Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça,
referente ao Projeto de lei nº 018/2019, autoria do Executivo Municipal,
reformulação do PCCS do Poder Executivo Municipal, sendo que o mesmo
recebeu votos favoráveis de seus membros com emenda apresentada, colocado
em discussão, o Vereador Manoel Fagundes parabenizou o Prefeito Municipal
pela iniciativa de estar priorizando os servidores municipais com as
reformulações necessárias para carreira do Servidor, dizendo-se sentir satisfeito
em poder apreciar e votar matérias com essa importância. Colocado o Projeto
em votação o mesmo foi aprovado em 1º turno. Segue-se a Sessão com a leitura
do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 019/2019 de
autoria do Executivo Municipal, Contratações de servidores para a Secretaria de
Educação, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação,
colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado. Segue-se com a
leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº
020/2019 de autoria do Executivo Municipal. Autorização de Concurso Público
para provimento de cargos Efetivos, sendo que o mesmo recebeu votos

favoráveis à sua aprovação, de seus membros. Colocado em discussão e em
votação, foi aprovado. Segue-se a Sessão com o Presidente colocando o ofício
encaminhado pelo Executivo Municipal, solicitando urgência especial sobre o
Projeto de Lei nº 021/2019 de autoria do Executivo Municipal, sendo que o
mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação pelos seus membros.
Colocado em discussão e em votação o Projeto de Lei foi aprovado. Não
havendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma e convocou
a próxima Sessão Ordinária para o dia 14 de junho do corrente exercício. Esta
ata após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes a essa Sessão.
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