
 
  
 

 

         ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018 

 

    Aos vinte e dois do mês de outubro de dois mil e dezoito, as dezenove horas, o 

Presidente declara aberta a Sessão, solicitando  ao Secretário a verificação da 

presença dos vereadores, feita a verificação, constatou-se a presença de todos. O 

Presidente solicitou a leitura bíblica que foi feita pelo Vereador Adilson Novaki. 

Segue-se com a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e 

em votação e foi aprovada. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura dos 

Projetos de Leis de autoria do Executivo: Projeto de Lei nº 041/2018, Proceder 

adequações na Lei do Plano Plurianual, Projeto de Lei nº 043/2018, Revoga a Lei 

nº 954/2018, Projeto de Lei nº 044/2018, institui o novo Código de Obras e 

Edificações, Projeto de Lei nº 045/2018, abertura de Crédito Adicional 

Suplementar, Projeto de Lei nº 046/2018, abertura de Crédito Suplementar até o 

limite de 20%, Projeto de Lei nº 047/2018, Revoga Leis Municipais e Cria a 

Primeira Zona de Expansão Urbana no Município de Juscimeira, Projeto de Lei nº 

048/2018, alteração da Lei nº 1.118/2018, Projeto de Lei nº 049/2018,  alteração 

da Lei nº 1.117/2018, Projeto de Lei nº 050/2018, alteração da Lei nº 1.109/2018, 

Projeto de Lei nº 051/2018, alteração na Lei nº 1.108/2018, Projeto de Lei nº 

052/2018, alteração da Lei nº 1.107/2018, Projeto de Lei nº 053/2018, alteração 

da Lei nº 1.106/2018, Projeto de Lei nº 054/2018, alteração da Lei nº 1.105/2018, 

Projeto de Lei nº 055/2018, alteração da Lei nº 1.119/2018, Projeto de Lei nº 

056/2018, criação de funções gratificadas no âmbito da Prefeitura Municipal de 

Juscimeira, Projeto de Lei nº 057/2018, concede aumento salarial aos cargos 

efetivos de Advogado, Controlador Interno e Contador da Prefeitura Municipal de 

Juscimeira. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 

001/2018 de autoria do Vereador José Quirino da Silva, que dá nome ao Ginásio 

Poliesportivo na Sede do Município. Segue-se  com a leitura do Requerimento nº 

001/2018 de autoria da Mesa Diretora que seja fornecido cópias de todo processo 

licitatório da Empresa prestadora dos serviços de pavimentação asfaltica na sede 

do Município de Juscimeira-MT, colocado em discussão e em votação foi 

aprovado. O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de 

requerimento oral. Não havendo este expediente, passou-se para o uso da Palavra. 

O Vereador Manoel Fagundes, solicitou da Mesa Diretora através de seu 

Presidente que cobre do Poder Executivo Municipal que respeite os prazos no 

envio de informações solicitadas por vereadores deste Legislativo e que cumpra 

os prazos estabelecidos no Regimento Interno e Lei Orgânica desta Casa. Disse 

também, que o Executivo não tem respeitado os princípios básicos no envio de 

matérias a este Legislativo, citando como exemplo, deixar de encaminhar nos 

anexos dos Projetos, informações necessárias para sua apreciação, ressaltou que 

no exercício de seu mandato nesta Casa, não permitirá análise de matérias sem as 



 
  
 

 

devidas informações. Citou o Projeto de Lei nº 044/2018, que institui novo 

Código de Obra e Edificações, dizendo que o mesmo foi aprovado por este 

legislativo estão influenciando diretamente na vida de nossa população por isso 

entende que esta matéria precisa ser debatida com toda atenção por esse 

Parlamento. Conclui dizendo que cobrará do Executivo todas as informações 

necessárias para discussão e aprovação dos projetos que estão tramitando nesta 

Casa. O Vereador Adilson Novaki, no uso da palavra fez uma alerta as 

autoridades do Poder Executivo e Legislativo Municipal, que se reúna e cobre dos 

órgãos competentes,  em especial o DNIT, o Projeto da Travessia urbana do 

Distrito de Santa Elvira, pois o mesmo está vendo com muita preocupação as 

obras sendo finalizadas neste percurso e as adequações proposta não sendo feita 

conforme o discutido e acordado e tudo isso está sendo gerado pela não 

apresentação do projeto arquitetônico. Conclui se colocando à disposição para 

buscar soluções junto aos órgãos competentes. Encerrado o expediente, o 

Presidente passou para a Ordem do Dia, com a leitura do Parecer da Comissão 

referente ao Projeto de Lei nº 022/2018 – LDO para o exercício de 2019, sendo 

que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros a sua aprovação com 

emenda apresentada, colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado 

em 2º turno, com a emenda apresentada. O Presidente submeteu ao Soberano 

Plenário a decisão de se votar nesta Sessão a pedido do Vereador Sebastião 

Rodrigues, Os Projetos de Leis de autoria do Executivo Municipal nºs 045/2018 e 

046/2018 por se tratar de matéria que requer urgência em sua apreciação, obtendo 

a aprovação de todos os Vereadores,  o  Presidente solicitou ao Secretário a 

leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 

045/2018, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros à sua 

aprovação, colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado. Segue-se 

a sessão com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de 

Lei nº 046/2018, com votos favoráveis a sua aprovação com a Emenda 

apresentada. O Presidente colocou o Projeto de Lei em votação e em discussão, o 

mesmo foi aprovado com a Emenda apresentada. Não tendo mais a tratar nesta 

Sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão para o dia 

12 de Novembro do corrente exercício. Esta Ata após lida e aprovada será 

assinada por todos os Vereadores que estivaram presentes a esta Sessão. 

 

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.                                                
 

 


