
 
  
 

 

              ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 DE 10 DE MARÇO DE 2017 

 

Aos Dez dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove 

horas, inicia-se a Sessão com o Presidente, solicitando a verificação da presença 

dos Vereadores. Segue-se com a leitura Bíblica feita pelo Vereador José Quirino 

da Silva, e em seguida, leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em 

discussão e em votação e foi aprovada. O Presidente solicitou a leitura do Projeto 

de Lei nº 009/2017 de autoria do Executivo Municipal e em seguida, passou-se a 

leitura das Indicações: Indicação nº 001/2017 de autoria do Vereador Ozéas 

Marinho, colocada em discussão e em votação, foi aprovada, Indicação nº 

003/2017 de autoria dos Vereadores José Quirino da Silva e Valdinei, colocada em 

discussão e em votação foi aprovada, indicações nºs 004, 005, 006 e 007/2017 de 

autoria do Vereador Valdinei José da Costa, colocadas em discussão e votação 

foram aprovadas, Indicações nºs 006, 007, 008 e 009/2017 de autoria do 

Vereador Manoel Fagundes de Souza, colocadas em discussão e em votação, 

foram aprovadas, Indicações nºs 002, 003, 004 e 005/2017 de autoria do 

Vereador Sebastião Rodrigues Barbosa, colocadas em discussão e em votação, 

foram aprovadas, Indicações nºs 002 e 003/2017 de autoria do Vereador 

Lindomar Duarte da Silva, colocadas em discussão e em votação, foram 

aprovadas. O Presidente aguardou alguns minutos para apresentação de 

Requerimento Oral. O Vereador Manoel Fagundes de Souza requereu à Mesa, 

que seja encaminhado ao Executivo Municipal, expediente, solicitando o envio de 

Balancetes para apreciação deste Legislativo Municipal. Colocado em discussão e 

em votação foi aprovado. Segue-se  com a chamada dos Vereadores para o Uso 

da Palavra Livre. O Vereador Adilson Miguel Novaki, cumprimentou a todos e 

agradeceu ao Prefeito Moisés, pelo envio de uma equipe da Secretaria de Obras 

para realizar no Distrito de Santa Elvira, ações de prestações de serviços, dentre 

elas, patrolamento e encascalhamento das ruas, troca de braços e luminárias 

queimadas, entre outras. Parabenizou ao Presidente deste Legislativo, pelo 

serviço de transmissão ao vivo das Sessões legislativas e o mesmo tem sido um 

sucesso. O Vereador Adilson também cobrou do Presidente desta Casa que se 

faça cumprir o Regimento Interno, quando do tempo para o uso da palavra livre e 

discussão das matérias, que tramitam nas sessões, assim conclui o Vereador. A 



 
  
 

 

Vereadora Romilda José de Paula parabenizou seus pares pelas indicações 

apresentadas nesta Sessão, disse que todas elas certamente viram de encontro ao 

anseio da nossa população, e que continuará buscando solução para os 

problemas enfrentados principalmente pelos menos favorecidos do nosso 

Município, desejou que todos os Vereadores sejam atendidos igualmente em suas 

reivindicações, também fez referência a equipe da Secretaria de Obras, que 

esteve no Distrito de Santa Elvira, realizando várias ações e as mesmas foram 

realizadas com muita qualidade. O Vereador José Quirino, discorreu sobre a 

votação do Parecer do Tribunal de Contas, referente às contas do Executivo 

Municipal exercício 2015, e lamentou que este parecer já não tenha sido 

apreciado por essa Câmara Municipal, pois este exercício faz parte da legislatura 

anterior, onde por competência e responsabilidade deveria ter sido 

acompanhado pelos vereadores que fizeram parte da referida legislatura. Diante 

disso, terá muita dificuldade nesta votação. O Vereador disse que desde seu 

primeiro mandato nesta Casa,  na legislatura 83/88, sempre soube das atribuições 

de um vereador, porém, sempre priorizou o papel de fiscalizar e que continuará 

fazendo isso nesta atual legislatura e para que isso aconteça com ênfase, estará 

criando o programa que se chamará “Fiscalizando com você”, e que estará 

colocando este programa nas ruas nas próximas semanas, esperando que através 

do mesmo, seja diagnosticado o problema e encontrado a solução, pois esse será 

o objetivo. Portanto, espera contar com a participação dos Poderes Legislativo, 

Executivo e da população em geral. Conclui dizendo que este programa não é seu, 

mas de todos que queiram, fazê-lo dar certo. O Vereador Lindomar Duarte, disse 

está vendo com preocupação o tratamento desigual que o Executivo, através da 

sua equipe de trabalho, especialmente no setor de Obras, vem tendo com 

Vereadores deste parlamento, pois esta Secretaria tem privilegiado a um grupo 

de vereador, atendendo suas reivindicações e deixando de atender a outros. O 

Vereador Lindomar disse esperar um tratamento igual para todos, pois só assim, 

os serviços serão executados em todo o Município e quem ganhará com isso, será 

a população juscimeirense, disse que continuará dando mais um crédito de 

confiança por mais um tempo a essa administração, porém, estará atento ao seu 

comportamento nos seus atos de governo. O Vereador Ronival Soares, fez 

referência à reunião com agentes de saúde que prestaram seletivo em nosso 



 
  
 

 

município, e disse que estará empenhado em tomar as medidas necessárias e 

legais para a solução da questão, agradeceu a equipe da Secretaria de Saúde pelo 

mutirão de limpeza realizada no Distrito de São Lourenço de Fátima, também se 

referiu a obra do posto de saúde, obra essa, abandonada há muito tempo e 

cobrou do Executivo que tome as providências cabíveis para a conclusão da 

referida obra. Disse estar acompanhando a solicitação do Empresário Valtemir 

Sampaio, para construção de uma pista de MotoCross e que acredita que seja 

resolvida essa questão em breve, pois o Executivo tem se mostrado interessado e 

está buscando de forma legal resolver essa questão. O Vereador Ronival disse 

concordar com  o Vereador Manoel Fagundes, referente ao requerimento feito 

nesta sessão, para que o Executivo envie os balancetes nos prazos legais, falou 

das indicações apresentadas nesta Sessão e disse esperar que o Executivo 

responda esse expediente aos Vereadores que fizeram as reivindicações, também 

cobrou do Prefeito Moisés que dê autonomia a sua equipe de governo para que a 

máquina ande e os problemas possam ser resolvidos. O Vereador Manoel 

Fagundes disse que este Legislativo composto de Vereadores que tem opinião 

própria, em algumas discussões concordando, em outras, discordando, mais 

agindo com liberdade e decisão. Também se disse satisfeito pela equipe de 

trabalho da Secretaria de Obra estar em Santa Elvira, realizando várias ações. 

Ações essas, já reivindicadas através de indicação de sua autoria. Falou em 

relação a votação das contas do Executivo, exercício 2015, e vê com muita 

dificuldade votar nesta matéria, pois não fez o acompanhamento necessário que 

lhe daria tranquilidade para votá-la, portanto, diante disso, na votação da 

matéria, estará se abstendo do voto. Encerrado o expediente, passou à Ordem do 

Dia, com o Presidente solicitando a leitura do Parecer Prévio do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, referente às Contas de Governo  do Exercício 

Financeiro de 2015, da Prefeitura Municipal de Juscimeira, Gestão Valdecir Luiz 

Colle, e em seguida, leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Economia e 

Finanças, o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação de seus respectivos 

membros. O Presidente colocou o Parecer das Contas em discussão, o Vereador 

Lindomar Duarte, disse que como Relator da Comissão deu seu parecer favorável 

a essa matéria, e que estará votando logo mais, a favor por ter acompanhado a 

execução orçamentária do Executivo e a mesma foi realizada de forma legal e 



 
  
 

 

transparente. O Vereador Ozéas Marinho, também disse não ter nenhum 

problema para votar favorável a essa matéria, pois o Executivo mostrou muita 

competência e eficiência na conclusão de seus atos administrativos. O Vereador 

José Quirino, disse que já desprezou sua dificuldade em votar nessas contas pela 

falta de acompanhamento, mais que votará favorável à matéria em respeito a 

Comissão que emitiu Parecer favorável à matéria. O Vereador Manoel Fagundes, 

votou a frisar que não acompanhou a execução orçamentária, como gostaria, 

portanto, prefere abster-se do voto. O Vereador Adilson Novaki, disse que votará 

favorável às contas, pois acompanhou a execução e de todos os pareceres já 

votados por este Legislativo, esse é o que aponta menos irregularidade. O 

Vereador Valdinei José, também disse que votará favorável mais nos próximos 

exercícios estará acompanhando com mais precisão. Não tendo mais discussão, o 

Presidente, colocou as contas do Exercício 2015 da Prefeitura Municipal em 

votação nominal, conforme Resolução  nº 048/2002, realizada a votação, foi 

proclamado o resultado   08 (OITO) votos pela aprovação acompanhando o 

Parecer do Tribunal de Contas, 01 (UMA) abstenção. Segue-se a Sessão com a 

leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2017 de autoria da Mesa 

Diretora, o Presidente, colocou o Projeto de Decreto Legislativo em discussão, 

não havendo discussão, colocou em votação e foi aprovado. O Presidente, 

solicitou ao Secretário a leitura do Projeto de Resolução nº 002/2017 de autoria 

da Mesa Diretora, em seguida a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, 

Economia e Finanças, onde o mesmo obteve 02 (dois) votos favoráveis à matéria, 

do Vereador Lindomar Duarte, Relator e do Presidente da Comissão, José Quirino 

da Silva e 01 (um) voto contra a matéria, do Vereador e Vice-Presidente da 

Comissão, Sebastião Rodrigues Barbosa. O Presidente colocou o Projeto de 

Resolução em discussão, o Vereador Ozéas Marinho disse não entender a 

finalidade dessa Matéria, pois o Vereador já tem seu papel de fiscalizar, não 

podendo ser impedido do seu livre exercício. Por isso, vê desnecessário a 

aprovação deste Projeto, a Vereadora   Romilda José de Paula, também 

concordou com o Vereador Ozéas Marinho, dizendo não estar entendendo a 

tramitação da referida matéria e nem a forma como foi escolhido os Vereadores 

para participar deste trabalho. O Vereador José Quirino defendeu a aprovação 

desse Projeto e disse que isso ajudará ainda mais este Legislativo no 



 
  
 

 

acompanhamento e fiscalização do Executivo no tocante aos processos licitatórios 

realizados pela administração. Não havendo mais discussão, o Presidente colocou 

o Projeto de Resolução em votação e foi aprovado. Não havendo mais nada a 

tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a presente e convocou a próxima 

Sessão Ordinária para o dia 24 de março do corrente. Esta Ata, após lida  e 

aprovada será assinada por todos os vereadores 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.                                                

 


