ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 006 DE 13 DE MAIO DE 2016

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis às dezenove horas
deu-se início a Sessão com o Presidente solicitando ao Secretário a verificação da presença dos
vereadores, feita a verificação constatou-se a presença de todos, segue-se a Sessão com a
leitura bíblica, Feita pelo Vereador Mário Ribeiro. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura
da Ata da Sessão anterior, após a leitura, foi colocada a Ata em discussão, não tendo ninguém
para discutir, foi colocada em votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura das
Indicações: Indicação nº 001/2016 de autoria do Vereador Lindomar Duarte da Silva, Aquisição
ou locação de um carro pipa para atender a Sede do Distrito de Irenópolis, foi colocada em
discussão e em votação e foi aprovada, Indicação nº 002/2016 de autoria da Vereadora Silvanei
Correia Cavalheiro, Aquisição ou locação de caminhão pipa para atender as ruas não asfaltadas
da Sede e dos Distritos e Povoado do nosso Município, colocada em discussão a Vereadora
Silvanei Correia, disse que tem apresentado todos os anos esta Indicação por saber o quanto é
importante esse serviço à população que sofre com a poeira neste período do ano, e o mesmo
ajuda na prevenção de várias doenças relacionadas ao sistema respiratório. Diante de todos
esses benefícios que trás esse serviço, pediu apoio a todos os Edis para aprovação da Indicação.
Também discutindo a Indicação, o Vereador José Wilson parabenizou a Vereadora, porém disse
não ser essa a 1ª vez que se indica ao Executivo e por aprovação unânime dos Vereadores e o
Executivo não responde e não atende as reivindicações. O mesmo sugeriu ao pessoal
administrativo desta Câmara que quando for feita as indicações, mencione o texto da Lei
orçamentária onde destina o recurso para atendimento das referidas reivindicações, não tendo
mais discussão, foi colocado em votação e foi aprovada, Indicação nº 001/2016 de autoria do
Vereador Ozéas Marinho, que providencie o encascalhamento e patrolamento das ruas do
Distrito de São Lourenço de Fátima, colocada em discussão, o Vereador Ozéas Marinho
informou que o Executivo está realizando esse Serviço no Distrito de Fátima, colocada em
votação, foi aprovada. Segue-se a Sessão com a Leitura dos Requerimentos: Requerimento nº
001/2016 de autoria do Vereador Mário Ribeiro, solicitando o envio dos Balancetes referente
aos meses de Janeiro, Fevereiro e março do ano em curso, colocado em discussão e em
votação, foi aprovado. O Presidente solicitou a Leitura das Moções: Moção nº 001/2016 de
autoria de todos dos Vereadores, Pêsames e Solidariedade à Família Oliveira, Moção 006/2016,
de autoria do Vereador Lindomar Duarte com Aval dos demais Edis, Apreciação e Aplausos ao
Senhor Marcos Alexandre Silva, o popular Neguinho, moção nº 005/2016 de autoria do
Vereador Lindomar com Aval dos Demais Edis, Pêsames e solidariedade à família Menezes,
colocadas em discussão, não tendo ninguém a discutir, foi colocada em votação e foi aprovada.
Segue-se a sessão com espaço para o requerimento Oral, não havendo requerimento, passou
para o uso da palavra livre, no uso da palavra, o Vereador César José, cumprimentou a todos e
parabenizou o jovem Naldinho pela iniciativa de convidar na rede social a população
juscimeirense para assistirem as reuniões na Câmara. Disse que só assim estarão informados

das matérias que tramitam nesta Casa e a posição de cada Vereador, seus comportamentos e
posicionamentos. Assim, poderão fazer um real julgo de valor dos vereadores dessa Casa de
Leis. O Vereador José Wilson usou a palavra e Concordou com o Vereador César que a
população precisa acompanhar os trabalhos deste legislativo, para se manter informados, disse
já ter requerido da Mesa Diretora que se faça anúncio em carro de som convidando a
população para as reuniões. Também fez uma breve exposição dos demonstrativos financeiros
do Executivo Municipal, apresentando as despesas e as receitas referentes ao mês de março e
ressaltou que se o Executivo estivesse cumprindo com a Legislação e enviando a prestação de
contas no prazo legal, haverá uma maior transparência e possibilidade de acompanhamento e
fiscalização do Legislativo em relação as contas públicas. Concluiu dizendo que continuará
cobrando o envio dessas prestações de conta para fazer uma exposição, bem mais detalhada
das Contas públicas. A Vereadora Silvanei Correia, no uso da palavra, falou da importância da
população acompanhar os trabalhos legislativos, ressaltou que quando esteve à frente desta
Casa, procurou fazer nos dias de reuniões, anúncios para que a população estivesse presente.
Também cobrou do Executivo uma atenção maior nas reivindicações dos Vereadores e que
possam ser atendidas dentro dos prazos legais. Encerrado o expediente passou-se para a
Ordem do dia, o Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Economia e
Finanças, referente ao Projeto de Lei nº 009/2016 (Loteamento denominado Residencial
Queiroz II, feita a leitura do Parecer o mesmo recebeu votos favoráveis à aprovação pelos
membros da Comissão. Segue-se a Sessão com o Secretário, fazendo a leitura do voto separado
de autoria do Presidente da Comissão, Carlos José de Oliveira, pois o mesmo apresentou
Emendas ao referido Projeto. O Senhor Presidente solicitou a leitura das referidas emendas
proposta pelo Vereador Carlos José. Feita a leitura, foi colocada as Emendas em discussão. O
Vereador Lindomar Duarte se posicionou contrário às emendas apresentadas, argumentando
que esse Projeto trará grandes benefícios a nossa cidade no tocante ao crescimento da cidade,
e ajudando a resolver em parte a falta de moradia que é visível no nosso meio. Concluiu
dizendo que essas emendas uma vez aprovadas trará dificuldades para o proprietário do
residencial, atrasando assim a conclusão do Projeto. O Vereador Mário Ribeiro também disse
ser contra as Emendas apresentadas, pois vê este Loteamento como sendo indispensável ao
desenvolvimento do Município, considerando o incentivo ao empreendimento imobiliário na
região, entende também que esse residencial irá possibilitar as pessoas menos favorecidas de
nosso Município adquirir seu terreno e construir sua casa, diante disso, entende que essas
emendas trará atrasos na realização do Projeto. O Vereador José discutindo a matéria defendeu
as emendas apresentadas ao projeto, por entender que virá de encontro com a necessidade do
Projeto. Trazendo assim, mais conforto aos futuros proprietários e ajudando na realizações de
obras públicas na área mencionada. Não havendo mais discussão, foi colocada as Emendas em
votação e foi rejeitadas por 5 votos a 03 votos. O Presidente colocou em discussão o projeto de
Lei nº 009/2016, conforme seu original. A Vereadora Silvanei Correia fez um pedido de vista ao
Projeto por entender que precisa se aprofundar ainda mais no estudo a essa Matéria. O

Presidente colocou o pedido de vista em votação e foi aprovado. Segue-se a Sessão com a
leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Economia e Finanças referente ao Projeto de Lei nº
010/2016, que altera a Lei Municipal n 1.008/2015. Feito a leitura o mesmo recebeu votos
favoráveis pela sua aprovação de seus membros, O Presidente colocou o Projeto de Lei em
discussão, o Vereador José Wilson discutindo a Matéria disse entender que o Executivo precisa
procurar o dono da Empresa AMR Mato Grosso Industrial Papel Ltda, para informá-lo do prazo
previsto em Lei para início das Obras, sob pena de prejuízos futuros não tendo ninguém mais a
discutir a matéria, o Presidente colocou em votação e foi aprovado em 1º turno. Segue a sessão
com o Presidente solicitando a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, economia e finanças,
referente ao Projeto de Lei nº 013/2016, que dispõe sobre Gestão do Sistema Único de Saúde
no Município de Juscimeira, feito a leitura o mesmo obteve votos favoráveis à aprovação pelos
seus membros, foi colocado o Projeto de Lei nº 013/2016 em discussão, não tendo ninguém
para discutir, foi colocado em votação e foi aprovado em 1º turno, não tendo mais nada a
tratar nesta Sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão
convocando a próxima sessão para o dia 25 de maio do corrente. 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.

