ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 012 DE 06 DE SETEMBRO DE 2017

Aos seis dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete, as dezenove horas,
inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos
vereadores, feita a verificação constatou-se a ausência do Vereador Ozéas
Marinho. O Presidente solicitou ao Vereador Lindomar Duarte a leitura bíblica,
após a leitura bíblica, foi solicitado pelo Presidente a leitura da Ata da Sessão
anterior e foi colocada em discussão e em votação e foi aprovada. Segue-se a
Sessão com a leitura dos Projetos de Leis nº 048 e 049/2017 de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre Sistema Tributário do Município de
Juscimeira e abertura de Crédito Adicional Suplementar Especial. O Presidente
solicitou a leitura das Moções: Moção 007/2017 de autoria do Vereador Manoel
Fagundes com aval dos demais Edis, Pêsames e Solidariedade a Família Porto
Alves, colocada em discussão e em votação foi aprovada. O Presidente aguardou
alguns instantes para que os Nobres Edis, fizesse requerimento oral. O Vereador
Adilson Novaki, requereu à Mesa Diretora desse Legislativo que inclua na ordem
do Dia desta Sessão, o Projeto de Lei nº 049/2017, abertura de Crédito Adicional
Suplementar Especial, para que possa ser discutido e votado, por se tratar de uma
matéria que tem urgência em sua tramitação. O Presidente colocou o
requerimento em discussão e em votação e foi aprovado. O Presidente solicitou
do Secretário a chamada para o uso da palavra livre, por ordem de inscrição. O
Vereador Lindomar Duarte, fez várias críticas ao Secretário de Obras do
Município, disse que o mesmo não tem compreendido a necessidade de priorizar
alguns serviços de grande importância como, por exemplo, atender a empresários
que investe no turismo de nosso Município, citou os proprietários da chácara
Colina Verde, onde é realizado o Festival de Jabuticaba, festival esse, com
repercussão em todo o Estado de Mato Grosso. Sendo que os mesmos não estão
sendo atendidos por essa Secretaria, em alguns serviços que se não é de obrigação
do poder público, deveria ser de interesse. Também criticou a compra de um
veículo pela Secretaria de Obras, por entender que no momento a prioridade seria
o concerto dos maquinários que estão quebrados no pátio da Secretaria. Finalizou
parabenizando a Secretaria de Educação pela realização dos jogos e do Desfile
Cívico em comemoração a Semana da Pátria. O Vereador Ronival Soares, falou
dos projetos que têm tramitado neste Legislativo e os que estão por ser
encaminhados, disse que à frente deste Poder, estará se reunindo com o Executivo
com Membros do Poder Legislativo e com os interessados para uma ampla
discussão, pois só assim, saberá o grau de investimento e retorno para o nosso
município, falou também de uma reunião realizada com o Prefeito Municipal e
membros do Legislativo, onde foi apresentado por empresários locais em projeto

para construção de posto de combustível no nosso Município, entendemos ser
este o papel do Vereador, disse que estará apoiando aquilo que venha ao encontro
da necessidade de nosso Município. Finalizou parabenizando a Secretaria de
Educação, através de sua equipe pelos jogos e desfile em comemoração a Semana
da Pátria. O Vereador Valdinei José, cobrou do Executivo Municipal que atenda
suas indicações que foram aprovadas por este Legislativo e construa as lombadas
nos locais informados nas referidas indicações. Parabenizou a Secretaria de
Educação, pelas comemorações da Semana da Pátria no nosso Município. O
Vereador José Quirino da Silva, falou sobre a importância que exerce o esporte
no mundo e consequentemente em nosso Município. Referiu-se aos jogos da
Semana da Pátria e disse da satisfação em ter criado este evento, quando esteve à
frente da Delegacia de Ensino, ocupando o Cargo de Delegado de Ensino.
Também se lembrou de quando ocupou o cargo de Secretaria de Educação no
Município de Juscimeira no Governo do Dr. Francisco, e pode investir ainda mais
na realização desse evento, falou do desfile cívico de sua importância em resgatar
nosso civismo, através de nossa cultura e nossa história. Parabenizou a Secretária
Brunna e sua Equipe, pela realização dos jogos e do desfile e cobrou do
Executivo, que invista cada vez mais na realização desses eventos de forma
planejada por entender ser sempre possível fazer mais e melhor. Encerrado o
Expediente, passou-se à ordem do dia com a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 027/2017, que Cria a Primeira Zona de
Expansão Urbana do Município de Juscimeira e o Loteamento Mini-chácaras do
São Lourenço, sendo que o mesmo recebeu votos pela aprovação da matéria com
uma Emenda apresentada, colocado o Projeto de Lei em discussão e em votação
foi aprovado. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente
ao Projeto de Lei nº 028/2017, concessão de lotes para a Empresa Paulo Rocha
dos Santos e Cia, sendo que o mesmo recebeu votos pela aprovação pelos seus
membros, colocado o Projeto em discussão e em votação, foi aprovado em 1º
turno. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao
Projeto de Lei nº 036/2017, que dispõe sobre a Política de Proteção Ambiental no
Município de Juscimeira, o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação.
Colocado o Projeto de Lei em discussão e em votação foi aprovado. Segue-se a
Sessão com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de
Lei nº 046/2017, Estende prazo de concessão de descontos, o mesmo recebeu
votos favoráveis de seus membros à sua aprovação, colocado em discussão, e em
votação, foi aprovado. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça,
referente ao Projeto de Lei nº 047/2017, altera redação da Lei nº 1073/2017, o
mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação. Colocado o Projeto de Lei em
discussão e em votação foi aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer
da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 001/2017 de autoria da Mesa Diretora,

instituindo na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Juscimeira, o
Cargo de Assessor Jurídico da Presidência, colocado o Projeto de Lei em
discussão e em votação, foi aprovado em 2º turno. Não tendo mais a tratar nesta
Sessão, o Presidente encerrou a mesma convocando a próxima Sessão Ordinária
para o dia 22 de Setembro do corrente exercício. Esta Ata após lida e aprovada,
será assinada pelos Vereadores que estiverem 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.

