ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 013 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Aos vinte e dois dias do mês de setembro, às dezenove horas, inicia-se a
Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos Vereadores.
Feita verificação constatou-se a presença de todos. O Presidente solicitou do
Vereador Lindomar Duarte, a leitura bíblica. Segue-se a Sessão com a leitura da
Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e votação e foi aprovada. O
Presidente solicitou ao Secretário a leitura das Indicações: Indicação nº 027/2017
de autoria do Vereador Manoel Fagundes, patrolamento e encascalhamento das
estradas vicinais dos assentamentos Canta Galo, Santo Expedito, Geraldo Pereira
e Beleza, no nosso Município, colocada a Indicação em discussão e em votação
foi aprovada. Indicação 028/2017 de autoria do Vereador Manoel Fagundes,
instalação de ambulatórios médicos em pontos estratégicos nos finais de semana
na Sede do Município, colocada em discussão e em votação, foi aprovada. Seguese com a leitura das moções: Moção nº 008/2017, de autoria do Vereador Manoel
Fagundes, com aval dos demais Edis, Apreciação e Aplausos aos Médicos lotados
no Hospital Regional de Rondonópolis, Dr. Fabrício Henrique Sales Fakine e
Eduardo Nogueirol dos Santos e toda equipe. Colocada em Discussão e em
votação, foi aprovada. O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação
de Requerimento Oral, não havendo este expediente, o Presidente solicitou a
chamada para o uso da Palavra Livre por ordem de inscrição. O Vereador
Sebastião Rodrigues, discorreu sobre os Projetos de Leis que tramitam neste
Legislativo, em especial sobre o Projeto “Porteira Adentro”, disse que o mesmo
vem sofrendo alterações por parte da equipe técnica do Executivo Municipal, para
uma melhor adequação e uma vez aprovado, possa realmente atender de uma
forma justa, aqueles que foram beneficiados e diante da importância do referido
projeto, espera que no menor prazo possível esta Casa possa está votando esse
projeto que ao seu vê, estará beneficiando em muito a nossa população. O
Vereador Ronival Soares, agradeceu a presença de todos em especial aos
Secretários Municipais, presentes nesta Sessão. Falou do empenho do executivo
em concluir a obra da Unidade de Saúde de São Lourenço de Fátima. Disse estar
acompanhando diretamente esta execução e tem visto as inúmeras dificuldades,
porém, o Prefeito Municipal, tem concentrado todos os esforços possíveis para
entregar a população de São Lourenço de Fátima, esta obra. O Vereador Ronival
disse que deve pelo andar da obra, muito em breve a mesma estará pronta e será
muito bem recebida pelos moradores do Distrito de Fátima, Também fez vários
elogios às Secretárias Bruna Marinho, da Educação e Silvani dos Santos, pelos
bons serviços executados nas suas respectivas Secretarias. O Vereador Manoel
Fagundes, discorreu sobre o Projeto de Lei “Porteira Adentro”, que tramita neste

Legislativo. Disse não entender a demora nas adequações que estão sendo feitas
pela equipe do Executivo, pois este Projeto, já foi encaminhado a esta Casa há
tempos, tempo mais que suficiente para promover as alterações necessárias. O
Vereador Manoel Fagundes, expressou toda sua insatisfação não poder estar
votando nesta Sessão o referido projeto, pois sabe que o mesmo poderá ajudar a
muitos, após a sua aprovação. O Vereador Ozéas Marinho usando de “uma
aparte” concedida pelo Vereador Manoel Fagundes, sugeriu que este Legislativo
Municipal, convoque o Secretário Municipal de Agricultura, para que o mesmo
possa em discussão dessa matéria, por esclarecer pontos de dúvidas que esse
projeto apresenta. O Vereador Manoel Fagundes, concluiu dizendo que está à
disposição nesta Casa, para votar esse Projeto o mais breve possível. O Vereador
Adilson Novaki, falou sobre o Projeto de Lei aprovado neste Legislativo e
sancionado pelo Executivo, autorizando o repasse de recurso à Associação de
Psicultura do nosso Município, disse não entender porque a referida Associação,
ainda não recebeu o recurso, mesmo o Prefeito Municipal, autorizando o
Secretário responsável que faça o repasse. O Vereador disse que estará
acompanhando o desenrolar deste assunto e que espera ansioso a conclusão dessa
demanda. Também falou da obra de duplicação da Rodovia 364, das alterações
que o Projeto original tem sofrido, do perigo e do desconforto que essas
alterações possam provocar, e sugeriu que se convoque os órgãos responsáveis e a
população para uma ampla discussão. A Vereadora Romilda José de Paula,
também discorreu sobre o Projeto de Lei “Porteira Adentro”, disse ter urgência a
votação dessa matéria, pois a mesma estará beneficiando os pequenos produtores
de nosso Município e sugeriu que se faça uma reunião com os responsáveis e
resolva os problemas existentes no projeto e que deixe-o em condições dessa
Casa poder analisar e votar o mais breve possível, essa matéria. Encerrado o
expediente, o Presidente passou para a Ordem do dia, com a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 027/2017 do Executivo
Municipal, que cria a Primeira Zona de Expansão Urbana do Município de
Juscimeira e Loteamento Mini-Chácaras do São Lourenço, sendo que o Parecer
recebeu uma Emenda Aditiva de seus membros. Colocado o Projeto em
discussão e em votação o mesmo foi aprovado em segundo turno, com a Emenda
apresentada, por todos Vereadores presentes, com a abstenção do Vereador
Ozéas Marinho. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 028/2017, Concessão de Direito real de Uso
de lotes para Empresa Paulo Rocha dos Santos. Sendo que o mesmo recebeu
votos favoráveis de seus membros à sua aprovação. Colocado em discussão e em
votação, o mesmo foi aprovado em segundo turno, com apenas um voto contrário
dos presentes, do Vereador Ozéas Marinho. Segue-se a sessão com a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 031/2017 do

Executivo Municipal, instituindo tabelas de preços e multas a serem cobrados por
serviços executados pelo DAE, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de
seus membros à sua aprovação. Colocado o Projeto de Lei em Discussão e em
votação, foi aprovado em 1º turno com as emendas apresentadas. Segue-se com a
leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 037/2017
do Executivo Municipal, criação do Departamento de Trânsito de Juscimeira,
com, o Parecer favorável de seus membros a 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 048/2017, de
autoria do Executivo, que dispõe sobre o Sistema do Código Tributário no
Município, sendo que o mesmo recebeu dois votos favoráveis a sua aprovação e
um voto contrário do Vereador Presidente da Comissão, José Quirino da Silva,
colocado o Projeto de Lei em discussão, o Vereador José Quirino disse que votou
contrário ao Parecer, diferente dos votos dos demais membros, por entender a
complexidade dessa matéria, ao analisá-la pode constatar que conforme foi
enviada ao Legislativo é impossível precisar os reais valores, que serão cobrados
dos contribuintes no ano seguinte, e como exemplo, citou a questão do IPTU que
seria necessário o acompanhamento da planta genérica para que se possa
conhecer o valor real de cada imóvel. O Vereador disse reconhecer a necessidade
de aumentar a arrecadação, mais não seria neste caso. Pois conhece a realidade de
nossa população, e os mesmos estarão pagando um preço altíssimo caso venha ser
aprovado este projeto de lei, mesmo com as emendas apresentadas. Entende que
existe uma defasagem quanto a cobrança de imposto no município, mas para
tanto, sugeriu que a mesma fosse corrigida de uma outra forma, como por
exemplo, uma aplicação do percentual anualmente, para não sacrificar ainda mais
a nossa população , diante de todas as constatações o Vereador José Quirino disse
que votará contrário à aprovação do Projeto de Lei, para não contribuir com mais
esse aumento e deixando nosso contribuinte com mais dificuldades financeiras. O
Vereador Manoel Fagundes, concordou com os pontos apresentados pelo
Vereador José Quirino em relação a esse Projeto de Lei, e disse que também
votará contrário a sua aprovação, pois mesmo analisando a matéria com muito
cuidado e precisão não conseguiu entendê-la com clareza diante da sua
complexidade. Portanto pode entender que uma vez aprovada essa matéria estaria
dificultando ainda mais a vida de nossos contribuintes, disse que mesmo com
todas as emendas apresentadas, os valores que serão cobrados a partir do ano
seguinte, serão altíssimos. Concluiu dizendo que no exercício do cargo de
Vereador, estará sempre defendendo os interesses da população, foi para isso que
foi eleito. O Vereador Ozéas Marinho, também na discussão da matéria, disse
concordar com a complexidade da matéria, porem entende a necessidade de se
aumentar a arrecadação no nosso Município e por se tratar de uma votação em

dois turnos, estará votando favoravelmente a aprovação neste primeiro turno e se
necessário apresentará no segundo turno, emendas que possa contribuir com
melhoria da matéria em análise. Não havendo mais discussão o Presidente
colocou o Projeto de Lei em votação em 1º turno e foi aprovado, com apenas dois
votos contrários dos presentes, sendo eles: José Quirino da Silva e Manoel
Fagundes de Souza. Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou
a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 16 de Outubro do
corrente exercício, esta Ata após lida e aprovada, será assinada por todos os
vereadores que estiveram 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.

