
 
  
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 004 DE 08 DE ABRIL DE 2016 

 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dezenove  horas, deu-se início a Sessão 

com o Presidente solicitando a verificação da presença dos Vereadores, feita a verificação pelo 

Secretário, constatou-se a presença de todos. Segue-se a Sessão com a leitura bíblica feita pelo 

Vereador José Wilson Florentino. O Presidente solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior, feita a 

leitura foi colocada em discussão e em votação e foi aprovada, segue-se com a leitura do Parecer Prévio 

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente às Contas da Prefeitura Municipal de 

Juscimeira, exercício 2014, Gestão Valdecir Luiz Colle  e leitura dos Projetos de leis nºs 009, 010, 011, 

012 e 013/16 de autoria do Executivo municipal, que versa sobre Aprovação do Projeto do Loteamento 

residencial Queiroz II, Altera a Lei nº 1008/2013, abertura de Crédito Adicional Especial, conceder 

incentivo Financeiro mensal aos Agentes comunitário de Saúde e Agentes de Combate às endemias, 

Dispõe sobre a gestão do Sistema Único de Saúde- SUS DO Município De Juscimeira. Segue-se a Sessão 

com espaço para apresentação de requerimento oral, não havendo requerimento oral, passou-se para o 

Uso da Palavra Livre, a Vereadora Silvanei Correia Cavalheiro cumprimentou a todos e expressou o seu 

desejo de votar os projetos de Lei nºs 011 e 012/2016, que versa sobre o pagamento de inventivos 

financeiros aos Agentes de Saúde e Combate à endemias nesta Sessão, pois o recurso já está em conta 

do Executivo desde janeiro e os agentes, aguardando por esse pagamento, porém, diante do consenso 

com os demais Edis, entende e espera a aprovação desta matéria na próxima quarta-feira. A Vereadora 

também informou de uma ação que estará fazendo no próximo domingo às 8:30 horas até às 11;00 

horas em frente a Igreja Católica na Praça da Matriz, onde na oportunidade estará distribuindo a 

semente da planta Crotalaria, pois esta planta tem sido de grande valia no combate às doenças como 

dengue, Zica e Chikungunya e convidou a todos que querem se juntar a ela nesta ação, também 

informou ter estado representando o Legislativo em uma reunião na Empaer e lá foram tratados 

diversos assuntos, ficando decidido que o Legislativo Municipal e o Executivo estará se manifestando em 

apoio aos pequenos produtores de nosso Município e abraçando assim a agricultura familiar, portanto 

esta manifestação estará acontecendo no dia 14 próximo, em decorrência da visita do Governador na 

Cidade de Dom Aquino, nesta oportunidade será encaminhado documentos de autoria do Legislativo e 

Executivo com as referidas cobranças ao Senhor Governador, a Vereadora também disse que 

aproveitará a oportunidade e cobrará o Governador através de documento a questão da entrega da 

ambulância para nosso Município. O Vereador José Wilson no uso da palavra livre, disse estar 

acompanhando a arrecadação em nosso Município, e conforme dados do valor arrecadado no último 

mês, pode perceber uma pequena queda, por isso chamou a atenção do Executivo na sua organização e 

planejamento, para que não venha sofrer ainda mais, porém, pode perceber que mesmo com a queda 

na Arrecadação os serviços necessários tem acontecido normalmente em nosso Município. O Vereador 

também discorreu sobre os projetos para pagamento de incentivo financeiro aos agentes comunitários 

de saúde, se colocando a disposição para discussão e votação das referidas Matérias. O Vereador Ozéas 

Marinho, usou a palavra livre para destacar o grandioso ato público realizado no Município de Jaciara, 

onde na ocasião várias autoridades do Município, Estado e da União se fizeram presentes, para entrega 



 
  
 

 

de casas populares. O Vereador também destacou o esforço dos últimos 60 dias do Executivo Municipal 

na busca de melhorias em nosso Município e isso tem sido notado pela população e tem sido visível a 

melhoria em alguns setores da administração, entende ser esse o caminho, fazer mesmo com 

dificuldade e que o próximo governante mantenha o que está dando certo e faça muito mais. 

Terminando o Expediente, passou para a ordem do dia com o Presidente solicitando a Leitura do 

Parecer da Comissão de Justiça, Economia e Finanças, o mesmo obteve votos favoráveis a matéria e foi 

colocado em discussão e não havendo discussão, foi colocado em votação e foi aprovado em 1º Turno. 

Segue-se a Sessão com a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Economia e Finanças, referente ao 

Projeto de Lei nº 007/2016, o mesmo obteve votos favoráveis a aprovação da matéria, colocado em 

discussão, o Vereador Marlúcio Gomes usou a tribuna para dizer que não ficou claro no projeto o 

modelo da ambulância a ser adquirida pelo Executivo, acreditando ser necessário criar um mecanismo 

legal para que garanta o que esta acordado. A Vereadora Silvanei Correia também disse que concorda 

com o Vereador Marlúcio Gomes, ser necessário garantir a aquisição do veículo conforme fora 

combinado ou seja uma ambulância semi-UTI e sugeriu uma Emenda no projeto. O Vereador Carlos José 

disse da importância desta aquisição, pois será de grande valia para a população juscimeirense e por 

tudo isso estaria votando favorável à matéria, também discutindo o Projeto, o Vereador José Wilson, 

disse que este é o momento certo para se discutir o Projeto e encontrar a melhor saída, esperando que 

através da discussão sejam definidos e esclarecidos todas as dúvidas pertinentes ao Projeto. Disse estar 

favorável a matéria, mas estaria sempre cobrando do Executivo as informações que julgar necessário 

para uma análise mais criteriosa sobre os projetos de autoria do Executivo. O Vereador Lindomar Duarte 

disse entender a aquisição dessa ambulância por parte da Secretaria de Saúde. Pois a mesma será de 

grande valia para a população Juscimeirense, porém, vê com muita tristeza o objetivo desse recurso 

sendo mudado, sabendo assim, que ficou mais distante o sonho da casa própria em nosso Município e 

finalizou dizendo que votará favorável ao projeto em discussão, não tendo ninguém mais para discutir o 

Projeto, o presidente colocou em votação e foi aprovado em 1º turno. Não tendo mais nada a tratar, o 

Presidente agradeceu a Presença de todos e convocou a próxima Sessão para o dia 20 de abril e 

encerrou a presente Sessão. Esta Ata depois de aprovada será assinada pelos Vereadores presentes. 

Adilson Miguel Novaki, Carlos José de Oliveira, César José da Silva, José Wilson Florentino, 

Lindomar Duarte da Silva, Mário Ribeiro da Costa, Marlúcio Gomes Ferreira, Ozéas Marinho 

de Oliveira e Silvanei Pereira Correia Cavalheiro. 

 

 

 


