
 
  
 

 

                                   ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 

dezenove horas. Inicia-se a sessão, com o Presidente solicitando do Secretário a 

verificação da presença dos Vereadores, feita a verificação, constatou-se a 

ausência do Vereador Ozéas Marinho. Segue-se com a leitura bíblica feita pelo 

Vereador Adilson Novaki e em seguida leitura do Parecer Prévio do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, referente as Contas da Prefeitura Municipal de 

Juscimeira, exercício financeiro de 2015, Gestão Valdecir Luiz Colle. Segue-se com 

a leitura do Projeto de Resolução nº 002/2017 de autoria da Mesa Diretora. O 

Presidente solicitou ao Secretário a leitura das Indicações: Indicação nº 001/2017 

de autoria do Vereador Lindomar Duarte – Placas com dizeres: “Sejam Bem 

vindos ao Distrito de Irenópolis”, colocada em discussão, o Vereador Lindomar 

disse ser essa uma medida simples, mas que geraria um efeito de lealdade grande 

as pessoas que se dirigiam ao Distrito de Irenópolis, não havendo mais discussão, 

foi colocada em votação e foi aprovado, Indicação do Vereador Adilson Novaki, nº 

001/2017, operação tapa buracos, com recapeamento nas vias públicas da sede 

do Município, colocada em discussão e em votação foi aprovada, Indicação nº 

001/2017 de autoria do Vereador Sebastião Rodrigues Barbosa, perfuração de 

poço artesiano no bairro Cajus, neste Município, colocado em discussão e em 

votação foi aprovada. Indicação nº 001, 002 e 003/2017, Academia ao ar livre no 

Povoado de Placa Santo Antônio, colocação de manilhas no córrego Seco na 

comunidade de Canta Galo e Corguinho, academia ao ar livre no Bairro Beira Rio, 

sede do Município, autoria dos Vereadores José Quirino da Silva, colocadas em 

discussão e em votação foram aprovadas. Indicação nº 001, 002 e 003/2017, 

instalação de painéis nas entradas da Sede do Município com dizeres: Sejam bem 

vindos a Juscimeira; parcerias junto ao SENAI, no sentido de trazer cursos 

profissionalizantes, troca de luminárias nas vias públicas da Sede do Município, 

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

foram aprovadas. Indicações 001, 002, 003 004 e 005/2017, destinação de 

incentivos com transporte gratuito aos universitários do nosso município, 

construção de um Centro de Educação Infantil no Distrito de Santa Elvira, 

Construção de terminais de parada de ônibus no perímetro urbano do Distrito de 

Santa Elvira, autoria do Vereador Manoel Fagundes de Souza, colocado em 



 
  
 

 

discussão, o vereador Manoel Fagundes, disse ver como incentivo aos nossos 

jovens universitários a destinação de incentivos com transporte gratuito, pois os 

mesmos cursam faculdades em cidades circunvizinhas, pois os mesmos já arcam 

com despesas com mensalidade, ficando assim, pesado no orçamento dos 

mesmos, em relação a construção do centro de educação infantil no Distrito de 

Santa Elvira, disse ter sido uma de suas promessas de campanha e é uma das 

principais reivindicações dos moradores daquele Distrito em relação a construção 

dos terminais de parada de ônibus, o Vereador Manoel Fagundes disse que isso 

irá proporcionar mais conforto as pessoas que esperam ônibus nessas 

localidades, podendo assim se proteger do sol e das chuvas. Não havendo mais 

discussão das referidas matérias foi colocadas em votação e foram aprovadas. 

Segue-se com a leitura dos requerimentos: Requerimento n º 002/2017 de 

autoria do Vereador José Quirino, colocação de aterros nas construções das 

pessoas de menor poder aquisitivo do nosso município, colocada em discussão, o 

Vereador Jose Quirino, disse se preocupar com centenas de famílias que não tem 

condições de comprar caminhões de terras para realizar aterros nas construções 

de suas casas. Por isso apresenta esta indicação para que o Executivo através do 

seu setor competente, regularize esta situação e entregue os aterros conforme os 

pedidos forem apresentados. Não havendo mais discussão, foi colocado em 

votação e foi aprovado, requerimento nº 001/2017 de autoria do Vereador 

Sebastião Rodrigues Barbosa. Solicitação a policiais militares que acompanhe e 

puna quem perturba a lei do silêncio, colocado em discussão, o Vereador 

Sebastião Rodrigues, disse ter sido procurado por muitos moradores de nosso 

município, dando conta de muitos abusos por parte de pessoas que fazem uso 

indevido de som automotivo, causando poluição sonora, com ruídos capaz de 

produzir incômodos ao bem estar de nossa população, diante disso e que pede 

que providências sejam tomadas, não havendo mais discussão, foi colocado em 

votação e foi aprovado, o Presidente aguardou alguns minutos para apresentação 

de requerimento oral, não havendo apresentação desse expediente passou-se 

para a chamada da palavra livre. A Vereadora Romilda José de Paula, 

cumprimentou a todos os presentes, e em especial os Secretários Municipais 

presente a esta sessão, elogiou o início dos trabalhos dessa administração 

municipal e disse que o Prefeito Moises dos Santos, tem se comportado de uma 



 
  
 

 

forma democrática e fazendo uma gestão participativa, envolvendo os membros 

deste legislativo em todas as ações importantes de seu governo. Também fez 

referência a sua indicação para construção de uma unidade Infantil de Educação 

no Distrito de Santa Elvira, dizendo ser esse o sonho daquela população a muitos 

anos e que não mediria esforços para transformar esse sonho em realidade, pois 

o mesmo trará mais conforto e comodidade aqueles que necessitam de serviço, 

também fez elogios aos serviços prestados no setor de saúde no Distrito de Santa 

Elvira, e parabenizou de quem foi a indicação de colocação do nome na Unidade 

de Saúde de Vereador Wilson Lemes, homenagem essa, mais que merecida assim, 

concluía a Vereadora, o Vereador Ronival Soares, cumprimentou a todos e disse 

da satisfação de estar iniciando os trabalhos legislativo para o exercício 2017. 

Disse ser sabedor das responsabilidades que terá essa Casa na condução dos 

trabalhos auxiliando o Poder Executivo, pois todos sabem das dificuldades que se 

encontra o país, nosso Estado e consequentemente o nosso Município. Cobrou do 

Executivo Municipal, através de seu Secretariado muita habilidade e competência 

na condução dos trabalhos que lhe fora confiado, todavia tem visto com muita 

satisfação o início dos trabalhos realizados por essa equipe de governo. Concluiu 

dizendo que embora este legislativo seja composto por maioria de vereadores 

que não se elegeram na mesma coligação do Prefeito Moisés dos Santos, acredita 

em uma convivência harmoniosa entre os Poderes Executivo e Legislativo, 

entendendo que isso dependerá e muito da maneira com que será conduzido 

essa administração. Falou de reunião realizada com os comerciantes do nosso 

município e os tranquilizou dizendo que medidas seja tomadas nos próximos dias 

em relação ao que foi discutido na referida reunião. O Vereador Sebastião 

Rodrigues Barbosa, cumprimentou a todos e fez referência aos bons trabalhos 

que vem sendo realizado pelos secretários municipais, pois em todas as 

oportunidades que precisou procurá-los foi muito bem recebido. Concluiu 

dizendo esperar que os mesmos contribui com essa mesma disposição para 

atender a todos. O Vereador José Quirino da Silva, cumprimentou a todos os 

representes, elogiou a escolha dos secretários municipais, dizendo que o Prefeito 

acertou na escolha de sua equipe e pois os mesmos tem se comportando de 

maneira competente e com muita humildade na condução dos serviços públicos. 

O Vereador José Quirino, disse que se preocupa muito com a condução em que 



 
  
 

 

nosso Município se encontra, pois estamos atrás de todos os outros municípios de 

nossa região, mesmo possuindo um grande potencial a ser explorado, não fomos 

capazes de fazê-los nos últimos anos. Por isso cobrou uma unidade, para que 

todos juntos possamos buscar o investimento naquilo que temos de melhor em 

nosso município que é a riqueza natural, Cobrou dessa administração, foco no 

turismo por entender ser essa a única saída para transformar a realidade do 

nosso Município. Conclui dizendo que está empenhado e voltado para essa 

questão turística durante seu mandato, procurando buscar recursos para o 

desenvolvimento do turismo. O Vereador Adilson Novaki, elogiou a presença dos 

Secretários Municipais, presente nesta sessão e disse muito importante que os 

mesmos acompanhe os trabalhos desta Casa, parabenizou a todos pelo início de 

seus trabalhos, pois mesmo enfrentando todas as dificuldades de um início de 

governo os mesmos tem desenvolvido um brilhante serviço a nossa população. 

Também fez referência ao uso da palavra livre pelo Senhor Carlos Eduardo Souza 

Santos, nesta noite, para falar sobre a Lei Municipal nº 1.056/2017, onde dispõe 

sobre incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate a Endemias, por se tratar de uma matéria que trouxe muita discussão 

até por parte do Ministério Público deste Município, estará ouvindo com muita 

atenção o assunto em pauta, assim, concluiu o Vereador Adilson Novaki. O 

Vereador Lindomar Duarte, cumprimentou a todos em especial aos Secretários 

Municipais, presente a essa sessão. Falou da satisfação do início dos trabalhos 

legislativo para o exercício de 2017, ressaltou o papel deste legislativo dizendo 

que o mesmo tem o procurado ocupar o seu lugar de direito, agindo com 

responsabilidade e legalidade e enquanto estiver assento neste parlamento 

municipal não aceitará ingerências de poder. Pois entende que cada poder, 

ocupar o seu espaço de direito, o Executivo executando, o Legislativo legislando e 

poder Judiciário fazendo seu papel de Judiciário. Pois só assim, nosso Município 

estará bem representado em todas as camadas do Poder. O Vereador também 

elogiou os trabalhos que vem sendo realizado por essa equipe composta pelo 

Prefeito Municipal, desejou sucesso e que continue atendendo nossa população 

com mesma qualidade que vem sendo feita, se colocou a disposição dessa 

administração e da população Juscimeirense para ajudar naquilo que lhe 

compete, assim, conclui o Vereador Lindomar. O Vereador Manoel Fagundes, no 



 
  
 

 

uso da palavra, também ressaltou o papel do Legislativo, falando da sua 

importância, quando o mesmo tem como prioridade ajudar no desenvolvimento 

do Município, disse que por todas as vezes que ocupou mandato nesta Casa, 

procurou agir com muita responsabilidade, procurando respeitar a todos, 

inclusive os poderes constituídos, porém, sempre quis ser respeitado por decisões 

tomadas no exercício do mandato. O vereador também fez referência à presença 

dos Secretários Municipais nesta Sessão e cobrou deles, que ajude o Prefeito 

Municipal nessa árdua tarefa que é governar um município com tantos 

problemas, disse que continuará exercendo como sempre fez o seu papel, de um 

vereador exigente e que no decorrer de seu mandato, estará atendo e 

fiscalizando a aplicação do dinheiro público, pois foi para isso que foi eleito. Não 

havendo mais ninguém para o uso da palavra livre, e também não havendo 

ordem do dia nesta Sessão,  o Presidente Ronival Soares, encerrou a mesma 

convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 10 de março do corrente. Esta 

Ata após lida e aprovada, será assinada por todos 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.                                                

 


