ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 001 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, as
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 ausência do Vereador Mário Ribeiro da Costa, que teve sua
ausência justificada pelo vereador Carlos José, segue-se a Sessão com a leitura
bíblica feita pela Vereadora Silvanei Pereira Cavalheiro, o Presidente pediu ao
Secretário que fosse feita a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada
em discussão e em Votação e foi aprovada. Foi feita a leitura dos Projetos de Leis
nº 001/2016, reformulação do PCCS, Projeto de Lei nº 002/2016, Estrutura
Organizacional da Prefeitura Municipal, Projeto de Lei nº 004/2016,
contratações vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, Projeto de Lei nº
005/2016, contratações vinculadas a Secretaria de Administração municipal e
Projeto nº 006/2016, que institui a Semana do Bebê no Município de Juscimeira
de autoria do Executivo Municipal. O Presidente solicitou a leitura das
indicações: Indicação nº 001/2016 de autoria do Vereador José Wilson,
instalação de um climatizador de ar na recepção deste Legislativo, indicação nº
002/2016 de autoria do Vereador José Wilson, melhoria em trecho da Avenida
Professora Geni Alves da Cruz, indicação nº 003/2016, construção de uma
unidade de ensino infantil no Povoado de Placa de Santo Antônio, autoria do
Vereador José Wilson Florentino, colocado e discussão e em votação, foram
aprovadas. Segue-se a Sessão com a leitura dos requerimentos: requerimento nº
001/2016 de autoria do Vereador José Wilson, solicitando do Executivo
Municipal, relatório circunstanciado das pontes que sofreram reformas ou
construção, colocado em discussão e votação, foi aprovado. O Presidente
solicitou a leitura das Moções: Moção nº 001/2016, de autoria da Vereadora
Silvanei Pereira com aval dos demais Edis, Pêsames e Solidariedade à Família
Assunção, Moção nº 002 de autoria da Vereadora Silvanei Pereira com aval dos
demais Edis, pêsames e solidariedade a Família Valeiro, Moção nº 001/2016, de
autoria do Vereador Lindomar Duarte com aval dos demais Edis, apreciação e
aplausos ao Jovem Erlones Willian, mais conhecido como Lolo, Moção Nº

002/2016 de autoria do Vereador Lindomar Duarte com aval dos demais Edis,
Apreciação e Aplausos ao Jovem Emanuel Celso de Oliveira, Moção nº 003/2016
de autoria do Vereador Lindomar Duarte com aval dos demais Edis, Depreciação
e Repúdio à Empresa Rota do Oeste, colocado em discussão, o Vereador
Lindomar Duarte expressou todo a sua indignação com a referida empresa com
a maneira que a população vem sendo tratada com verdadeiro descaso e
abandono, conclui dizendo que nada tem sido feito para melhoria das estradas,
e que de novo para os usuários, só mesmo o pagamento de pedágio e a
trafegabilidade da rodovia cada vez mais difícil, conclamou a todos que juntos
possam encontrar uma solução para este problema, ainda em discussão o
Vereador Ozéas Marinho parabenizou o Vereador Lindomar por esta ação e
disse concordar com tudo que foi falado, disse também, ter protocolado no
escritório dessa empresa em Cuiabá, um ofício cobrando posição e que já teve
resposta, pois já foi procurado por um representante da empresa no sentido de
se fazer uma reunião com todos os vereadores e com a população, o mesmo
sugeriu que se faça essa reunião com formato de audiência Pública. Concluiu
dizendo que a Rota do Oeste não tem obrigação com o trecho de Chaleira Preta
a Rondonópolis e até Cuiabá, pois por força de contrato é de responsabilidade
do DNIT e por isso encontra-se tão abandonado, também se colocou a
disposição para futuras ações, não tendo mais discussão foi aprovada. Segue-se
a sessão com apresentação de requerimento oral, a Vereadora Silvanei Pereira
requereu da Mesa Diretora que se faça aquisição de mapas que contenha as
discrições e os nomes das ruas da Sede do Município, discutindo o requerimento
o Vereador Ozéas Marinho disse entender não ser de competência do
Legislativo, porém, se colocou a disposição se for legal, adquiri-los, ainda
discutindo o requerimento, o Vereador José Wilson sugeriu que seja adotado o
mesmo procedimento já existente no DAE – Departamento de água e Esgoto. A
sessão segue com o uso da palavra livre, pelo vereador Carlos José que
cumprimentou a todos e em especial aos servidores públicos presentes,
expressou sua preocupação ao Projeto de Lei nº 001/2016, que trata da
reformulação do PCCS, deixando bem claro a sua disposição para dialogar com
toda a categoria através do Sindicato e com todo o seguimento se for
necessário, prometendo agir com responsabilidade e comprometimento, para

que assim, possa alcançar o melhor para a categoria. O Vereador Lindomar
Duarte, também se colocou a disposição da categoria para discussão do Projeto
de reformulação do PCCS, prometendo agir com responsabilidade e
transparência, buscando assim, aprovar uma matéria que venha ao anseio da
sua maioria. O Vereador também informou que em audiência no gabinete da
Deputada Janaína Riva, cobrou recursos para o Município de Juscimeira, onde a
Deputada se mostrou acessível pedindo a elaboração do Projeto, trabalho esse
que já está sendo executado pela equipe responsável da Prefeitura Municipal,
informou também que este recurso pretendido tem como objeto a construção
do asfalto e o mesmo pretende direcioná-lo para o Distrito de Irenópolis.
Concluiu parabenizando ao Executivo Municipal pelo pagamento dos salários em
dia. No uso da palavra, o Vereador José Wilson, discorreu sobre suas indicações
apresentadas nesta Sessão, reforçou o pedido que seja feito melhoria na antiga
Avenida F, usando resíduo de asfalto, pois também estará beneficiando a igreja
e o Sindicato Rural. Defendeu a construção de uma unidade infantil no Povoado
de Placa Santo Antônio, entendendo ser essa obra que o Executivo precisa
priorizar, pois a mesma vire sempre ao anseio da população. O Vereador
chamou a atenção para os altíssimos gastos do Executivo com a AMM,
entendendo não ser este gasto prioridade para o Município. O Vereador
abordou o assunto dos produtores rurais e as dificuldades que os mesmos vem
tendo com o fechamento da Agência Fazendária em nosso Município, e
conclamou a todos para que juntos possam encontrar uma saída para este
problema. Em relação ao requerimento apresentado, disse que só assim de
posse das informações solicitadas, terá como informar aos munícipes a respeito
dos contratos do Executivo em relação ao Projeto de reformulação do PCCS,
entende que o Legislativo está como intermediário para fazer a discussão e
prometeu fazê-la com muita responsabilidade, sabendo ser impossível agradar
cem por cento da categoria. No uso da palavra livre, a Vereadora Silvanei
Pereira, solicitou da Comissão composta pelos Vereadores: Carlos, Lindomar e
Adilson que convide a todos para debaterem o Projeto de reformulação do
PCCS, que traga o Jurídico e o Sindicato para dentro das discussões, disse saber
o quanto é complicado tratar de matérias dessa natureza, pois tem como
exemplo, o PCCS da Câmara Municipal, criado em sua gestão, abordou o assunto

da Rota do Oeste e se mostrou também indignada com o tratamento dispensado
aos usuários dessa rodovia se colocando à disposição para ajudar no que for
necessário. O Vereador Ozéas Marinho, tranqüilizou a todos os servidores
quanto a tramitação do Projeto de Lei de reformulação do PCCS, disse que desde
seu protocolo nesta Casa, tem agido com muita responsabilidade, salientou que
deve ser discutido por toda classe de servidores e sugeriu que se reúna por
categoria. O Vereador Ozéas Marinho, parabenizou o Executivo pelo pagamento
em dia e pelo tapa-buracos que vem sendo feito nas ruas da Sede do Município.
A título de informação, disse que os pagamentos feitos pelo Executivo à AMM e
em decorrência de publicações, serviço esse necessário por parte do Executivo e
sua desfiliação traria maior prejuízo do que benefício. Parabenizou ao Vereador
José Wilson pelo Requerimento, solicitando informações do Executivo sobre
reforma e construções de pontes no Município, entendendo ser esse o papel do
Vereador, porém, teve oportunidade de acompanhar uma equipe de técnicos do
Tribunal de Contas em visita in loco ao local que foram construídas e reformadas
as pontes no nosso Município, os mesmos emitiram parecer favorável aos
serviços executados, elogiando a execução. Não tendo mais nada a tratar nesta
Sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou a próxima
Sessão para o dia 11 de março 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.

