ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 002/2018 DE 09 DE MARÇO DE 2018

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito às 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 pelo Vereador José Quirino, o Presidente solicitou ao Secretário a
leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em discussão e em votação, foi
aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura dos Projetos de Leis nºs 006/2018 e
007/2018, que trata respectivamente: Disciplina a Concessão de Benefícios
Eventuais no Âmbito da Política Municipal de Assistência Social e Incentivo ao
Estágio Remunerado de Estudantes como Fonte Inspiradora de Escolarização,
Qualidade de Vida e Renda Familiar. O Presidente aguardou alguns instantes
para apresentação de requerimento oral. Não havendo este expediente, o
Presidente, solicitou a chamada para o uso da palavra Livre. O Vereador Ronival
Soares, fez referência aos Projetos aprovados por este Legislativo, que autorizou
contratação de servidores para secretarias do Executivo e disse satisfeito em vê
a administração preparando os processos seletivos. Também falou do estado em
que se encontram as estradas vicinais de nosso Município, pois as mesmas se
encontram intransitáveis e convidou a todos os Vereadores dessa Casa para uma
reunião com o Prefeito Municipal e sua equipe para discutir essa situação e
encontrar uma solução. O Vereador Lindomar Duarte, também falou do péssimo
estado que se encontra as estradas e se colocou à disposição para se reunir com
o Prefeito e tratar dessa demanda. Disse não entender a dificuldade que essa
administração vem tendo em usar o recurso do FETHAB na recuperação de
estradas, concerto de maquinários e contratação de veículos e pessoal, também
falou da reunião no Executivo com diretores da Empresa Energisa para tratar da
dívida do Município com a referida empresa e lamentou a forma desrespeitosa
que os vereadores que participaram da reunião tiveram por parte da
procuradora do Município. O Vereador Lindomar disse repudiar tal
comportamento, dizendo entender que essa profissional está despreparada para
representar o nosso Município. O Vereador Ozéas Marinho, falou do desrespeito
que as pessoas que precisam trafegar na BR 364 no perímetro que compreende
Juscimeira a Rondonópolis, vem tendo por parte da empresa que está fazendo
reparos na referida estrada. Conclamando aos demais Vereadores para que
juntos possam tomar providências, não deixando a população ser prejudicada
pelo descaso dessa empresa, principalmente aos alunos que estudam no

Município de Rondonópolis. Falou da reunião realizada na Prefeitura para tratar
da dívida do Município com a Energisa e lamentou o despreparo da procuradora
do Município, quando a mesma de forma desrespeitosa tratou os Vereadores
presentes na reunião, disse que estará preparando nesta Casa, uma Moção de
Repúdio para ser encaminhada a esta servidora municipal. O Vereador Sebastião
Rodrigues, se referiu as duras críticas que o Secretário de obras do Município
recebeu na última Sessão, disse ter acompanhado o secretário nas últimas
semanas e viu seu empenho na busca em resolver os problemas existentes,
falou da falta de maquinários, da falta de recursos para arrumar os que estão
precisando de concertos, mas mesmo assim, o Secretário tem buscado
alternativas, por essas razões parabenizou o trabalho que está realizando,
apontou alguns pontos positivos, bem como recuperação e construção de
pontes, patrolamento de estradas e operação tapa buracos na sede do
Município. Concluiu sua palavra, citando a não votação do Projeto de Lei que
autoriza o Executivo contratar servidores para a Secretaria Municipal de
infraestrutura. O Vereador Adilson Novaki, também concorda com o Vereador
Sebastião, que a Secretaria de Obras tem falta de maquinários para atender o
tamanho da demanda existente. Também reconhece que muito tem sido feito e
que o secretário tem se esforçado ao máximo, para realizar o melhor a frente da
secretaria. O Vereador Adilson, também trouxe a Tribuna dessa Casa, uma
notícia muito desagradável que foi o fechamento na tarde dessa sexta feira, de
todos os balneários de Águas Thermais do Município, por ser uma notícia de
última hora, o Vereador disse que estará se informando melhor dos
acontecimentos para ter uma posição melhor formada sobre o assunto,
encerrado o expediente, o Presidente passou para a ordem do dia, com a leitura
do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 060/2017,
doação de uma área para instalação de um frigorífico, 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 em 1º turno, o Presidente
solicitou ao Soberano Plenário, autorização para votar o segundo turno desta
matéria, nesta Sessão. Os Vereadores presentes concordaram com a solicitação,
o Presidente colocou o Projeto de Lei em votação em 2º turno, o mesmo foi
aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer da Comissão, referente ao
Projeto de Lei nº 008/2018, que dispõe sobre concessão de Direito Real de Uso,
mediante contrato para Igreja Evangélica Aliança Casa da Oração, sendo que o
mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros à sua aprovação; O
Presidente colocou o Projeto em discussão em votação, o mesmo foi aprovado
em 1º turno, o Presidente solicitou autorização do Plenário para votar nesta

Sessão, o segundo turno desta matéria. Obtendo autorização, o Presidente
colocou o Projeto de Lei em votação em 2º turno e foi aprovado. Segue-se com a
leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº
011/2018, revogação da Lei Municipal nº 1.097/2017 e ainda concessão de
Direito Real de Uso mediante contrato dos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 da
Quadra 01 do Distrito Industrial do Município de Juscimeira, sendo que o mesmo
recebeu votos favoráveis de seus membros à sua aprovação. O Presidente
colocou o Projeto de Lei 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 Resolução nº 001/2018, sendo que o mesmo recebeu
votos favoráveis à sua aprovação pelos seus Membros. O Presidente colocou o
Projeto em discussão e em votação o mesmo foi aprovado. Não tendo mais nada
a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima
Sessão para o dia 23 de março do corrente exercício, esta Ata após lida e
aprovada será assinada pelos vereadores presentes.
Adilson Miguel Novaki, José Quirino da Silva, Lindomar Duarte da Silva,
Manoel Fagundes de Souza, Ozéas Marinho de Oliveira, Romilda José de
Paula, Ronival Soares Santos, Sebastião Rodrigues Barbosa, Valdinei José
da Costa.

