
 
  
 

 

              ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 008/2017 DE 09 DE JUNHO DE 2017 
 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete às dezenove horas, inicia-

se a Sessão com o Presidente, solicitando a verificação da presença dos 

Vereadores, feita a verificação, constatou a ausência do Vereador Sebastião 

Rodrigues Barbosa, ausência essa justificada. Segue-se com a leitura bíblica e 

leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em votação, foi 

aprovada. O Presidente solicitou a leitura do expediente recebido do Prefeito, 

referente a retirada de projetos e segue com a leitura dos Projetos de Leis nºs 

029, 032, 033, e 034/2017, que trata respectivamente sobre: Denominação do 

Posto de Saúde do Distrito de São Lourenço de Fátima, concede auxílio financeiro 

à Associação da Aquicultura familiar de Juscimeira, denominação da Biblioteca 

Municipal e dispor sobre pagamento de honorários de sucumbência aos 

Procuradores/Advogados do Município de Juscimeira. Segue-se com a leitura das 

Indicações: Indicação 005/2017 de autoria do Vereador José Quirino, reforma da 

ponte na estrada do Corguinho que liga a Comunidade Chico Mendes, 006/2017 

autoria Vereador José Quirino, reforma da ponte sobre o Córrego Grotão, 

colocadas em discussão em votação, foram aprovadas. Indicação nº 023/2017, 

implantação e execução do projeto Social Bombeiro do Futuro e 024/2017, 

reforma no cemitério de Santa Elvira, com construção de capela e limpeza geral, 

de autoria do Vereador Manoel Fagundes, Indicação nº 012/2017, construção de 

calçadas em todas ruas pavimentadas da Sede do Município, de autoria do 

Vereador Valdinei José da Costa. Indicação nº 006/2017 destinação de recursos 

no orçamento através de Emendas para pavimentação asfaltica nas Rodovias 

Estaduais (MT 469 até a MT 270). Indicação nº 007/2017, pavimentação asfaltica 

na estrada que dá acesso a Cachoeira do Prata, de autoria do Vereador Adilson 

Novaki, Indicação nº 003/2017, autoria do Vereador Ozéas Marinho, 

Patrolamento e encascalhamento nas estradas vicinais que dá acesso ao 

Assentamento Beleza, nº 004/2017 de autoria do Vereador Ozéas Marinho, 

instalação de sinalização vertical e horizontal em todas vias públicas da Sede do 

Município, Indicação nº 005/2017, autoria Vereador Ozéas Marinho, estudo para 

implantação de mão única nas ruas da Sede do Município. Colocadas as 

indicações em discussão e em votação foram aprovadas. Segue-se com a leitura 

dos requerimentos, Requerimento nº 001/2017, expediente à Secretaria 



 
  
 

 

Municipal de Saúde para que faça atendimento médico à população dos Distritos, 

povoados e Assentamentos no hospital, quando não houver médicos nos postos 

de saúde, colocado em discussão e em votação foi aprovado. Requerimento de 

autoria do Vereador Manoel Fagundes. Requerimento nº 001/2017 autoria do 

Vereador Ozéas Marinho, expediente com cópia para a Secretaria competente, 

solicitando cópias de documentos oriundos dos Empenhos nºs 057, 058, 059, 060, 

061, 062, 063, 064 e 065/2017. Colocado em discussão em votação, aprovado. 

Segue-se com a leitura das Moções. Moção nº 001/2017 de autoria da Vereadora 

Romilda José de Paula com aval dos demais Edis. Apreciação de Aplausos aos 

Senhores Otávio dos Reis e Sérgio Menezes da Silva, colocada em discussão e em 

votação foi aprovada. Moção nº 003/2017 de autoria do Vereador Manoel 

Fagundes com aval dos demais Edis, Pêsames e Solidariedade à Família Taveira, 

Moção 004/2017, autoria do Vereador Manoel Fagundes, Pêsames e 

Solidariedade à Família Assunção, colocadas em discussão e em votação foram 

aprovadas. O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de 

requerimento oral, não havendo esse expediente, passou-se para uso da palavra 

livre. O Vereador Ozéas Marinho, no uso da palavra defendeu mais uma vez que o 

serviço de limpeza pública e a prestação de serviços seja feito por pessoas e 

empresas da nossa cidade e região, disse ter buscado informações junto ao 

Executivo e foi informado que esse serviço será mantido com as pessoas e 

empresas até o final deste ano. Também expressou sua preocupação com nossos 

comerciantes pois, as regras tem mudado e os mesmos serão obrigados a se 

adequar as novas regras, para tanto espera que o Executivo faça um trabalho de 

conscientização. Continuou cobrando a continuidade do tapa buraco na Sede do 

Município. Conservação na estrada que dá acesso ao assentamento Beleza, 

reforma de pontes e conservação das mesmas. Sugerem ao  Executivo que 

promova um estradeiro no município, para ter informações precisas para um 

planejamento e execução de serviços no setor de obras. Também cobrou por 

parte do Executivo, a entrega nos prazos legais dos balancetes. Também falou de 

sua indicação, quando pede que o Executivo sinalize as ruas de nossa cidade e 

sugeriu um estudo para vê a viabilidade da mão única em nossa cidade. O 

Vereador Lindomar Duarte, mais uma vez, cobrou do Executivo, informações de 

como tem sido conduzido os trabalhos da Secretaria Municipal de Obras. Pois vê 

os trabalhos dessa Secretaria sem nenhum planejamento. Criticou as 



 
  
 

 

contratações de pessoal e empresas fora do Município e região. Continuou 

defendendo a prestação de serviço com pessoas do nosso Município, portanto 

defendeu a continuidade da empresa Rocha à frente dessa prestação de serviço. 

O Vereador Ronival Soares, também fez uma breve avaliação dos trabalhos da 

Secretaria Municipal de Obras e disse não ter visto ação, planejamento e atitude 

do gestor dessa Pasta na condução dos trabalhos. Portanto cobrou do Prefeito 

Municipal, que se posicione em relação a esse problema, ressaltou o papel que 

este Legislativo tem exercido na condução dos trabalhos e ajudando o Executivo 

na condução administrativa. Também cobrou a continuidade da prestação do 

serviço com a empresa da nossa cidade e que a mesma de continuidade do que 

vem fazendo, defendeu aos funcionários do quadro efetivo do Executivo que tem 

sido desprestigiado no setor de obras e que os mesmos voltem a ocupar os seus 

lugares de direito. Também se juntou a sugestão do Vereador Ozéas Marinho, na 

realização do estradeiro em nosso Município. O Vereador Adilson Novais, 

também defendeu a continuidade da prestação do serviço pela empresa Rocha, 

pois a mesma há anos vem desenvolvendo um bom trabalho. Portanto tem visto 

com muita preocupação o Executivo não priorizando a mão de obra local. 

Também defendeu aos funcionários de carreira que estão sendo deixado de lado 

por setores desse Executivo, conclui cobrando do Executivo que cumpra com as 

promessas quando vierem a ser feita, para que não cause um mal estar maior 

entre a população e o Vereador. O Vereador José Quirino, mais uma vez, 

ressaltou o papel que este Legislativo tem desempenhado de ajudar o Executivo, 

portanto, cobrou do Prefeito municipal e de sua equipe, mais atitude, 

planejamento e coerência na condução dos trabalhos, disse vê com preocupação 

a forma como tem sido conduzido às despesas do Executivo, principalmente no 

tocante a despesa com pessoal. Também se juntou ao Vereador Ozéas Marinho, 

na proposta de se fazer o estradeiro no nosso Município. Também falou das novas 

regras para o comércio local e disse que é papel do Executivo em fazer um 

trabalho de conscientização com os comerciantes e população, só assim, teremos 

uma mudança de cultura no nosso Município. Também se juntou aos demais Edis 

que tem cobrado a prestação de serviço com empresa e pessoal do nosso 

Município, e disse que isso tem que ser prioridade para o Executivo Municipal. O 

Vereador Valdinei José, cobrou o Executivo que inicie o serviço de iluminação 

pública na Sede do Município, que retome a operação tapa buraco, sugerindo ao 



 
  
 

 

Executivo que firme parcerias entre o poder público e empresas privadas que 

estão executando serviços no nosso município. Também defendeu a limpeza 

pública e a prestação de serviços ser feito por empresa e pessoal do nosso 

Município. O Vereador Manoel Fagundes, também defendeu a construtora Rocha 

e que a mesma vem há anos, fazendo um bom serviço na coleta de lixo e limpeza 

pública, portanto deve continuar contratada, disse que o serviço de terceirização 

precisa ser autorizado por este Legislativo e este Poder estará atento no 

momento de estar apreciando essa matéria. Também defendeu os funcionários 

efetivos do Executivo que se encontram desprestigiados, cobrou do Prefeito 

Municipal que apresente um planejamento de serviços que a Secretaria de Obras, 

fará nos próximos meses. Cobrou que sejam enviados os balancetes nos prazos 

legais por parte do Executivo. A Vereadora Romilda José de Paula, falou do 

prestação de serviço na limpeza pública e disse que as empresas locais e o pessoal 

têm o seu apoio incondicional. Também fez criticas ao Executivo, pois a coleta de 

lixo no Distrito de Santa Elvira, tem sido feita na escuridão, pois o serviço que 

estava sendo feito de iluminação foi interrompido sem data para o retorno. 

Portanto disse ter feito várias cobranças para a continuidade do serviço e 

conclusão do mesmo. Concluiu elogiando a abertura da academia pública no 

Distrito de Santa Elvira. Encerrado o expediente, passou-se para a ordem do dia. 

O Presidente solicitou a leitura do parecer referente ao Projeto de lei nº 

018/2017, que dispõe sobre contratação vinculada à Secretaria Municipal de 

Saúde, onde o mesmo recebeu votos favoráveis a sua aprovação pela Comissão 

de Justiça, Economia e Finanças, através de seus membros. O Presidente colocou 

o Projeto de lei em Discussão, o Vereador Ozéas Marinho solicitou vista na 

matéria em discussão que foi aprovado o Pedido. Não tendo mais nada a tratar 

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

o dia 23 de junho de 2017. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos 

os Vereadores que estiveram 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.                                                

 


