
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e onze 
minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Juscimeira, com 
a ausência do vereador Lindomar Duarte, assim verificados pelo 1º secretário, 
invocando a proteção de Deus e agradecendo a presença dos senhores vereadores 
e do público que participa online, o Presidente Rosiel Ferreira de Oliveira, declarou 
aberta a sessão pedindo para o vereador Silvano Dourado a leitura bíblica. Logo o 
presidente solicitou à secretária, a leitura da Ata referente a sessão anterior, 
colocando em discussão e votação a mesma foi aprovada. Segue-se a sessão com 
a leitura dos seguintes projetos: Projeto de Lei nº 037/2021 que dispõe sobre a 
locação de imóvel para atender a Secretaria Municipal da Educação. Projeto de lei 
nº 038/2021 que dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 839, de 15 de abril de 
2011. Logo o presidente pediu a leitura da Resolução nº 002/2021 – dispõe sobre o 
uso da assinatura eletrônica no âmbito da câmara municipal. Ato contínuo foram 
feitas as leituras das indicações. Indicação nº 005/2021 de autoria do vereador 
Anirson onde solicita uma reconstrução do asfalto na Rua Campos Sales. Indicação 
nº 006/2021 solicita que sejam baixadas normativas para que o caminhão pipa possa 
molhar a estrada do Sucuri até o contorno da BR: 346. As indicações foram em 
discussão e votação e foram aprovadas. Indicação nº 010/2021 de autoria da 
vereadora Silvanei Correia Cavalheiro onde solicita a necessidade e conveniência 
de trazer para o município, cursos profissionalizantes de Camareira e Garçons, foi a 
discussão e votação e foi aprovada. Indicações do vereador Ronival Soares. 
Indicação nº 014/2021 solicita a construção de redutores de velocidade nas ruas 
Panturra, Cuiabá e 7 de setembro, no Distrito de Irenópolis, neste município. 
Indicação nº 015/2021 onde solicita a construção de galerias pluviais na rua Cuiabá, 
em frente ao PSF e Cartório de Registro Civil Tabelionato no Distrito de Irenópolis, 
neste Município. As indicações foram em discussão e votação e foram aprovadas. 
Indicações de autoria do vereador Rosiel Ferreira de Oliveira, indicação nº 003/2021 
solicita um estudo, verificando a possibilidade de elaboração de Projeto de Lei, a fim 
de que seja estendido o Programa Porteira Adentro para área Urbana. Indicação 
nº004/2021 solicita a elaboração de Projeto de Lei, possibilitando ao contribuinte o 
pagamento de tributos por meio de cartão de crédito/débito ou PIX no nosso 
município. Indicação nº 005/2021 solicita a necessidade e conveniência de efetuar a 
extensão de rede de energia Elétrica na Rua São Paulo com a Rua Manaus neste 
município. Foram em discussão e votação e foram aprovadas. Indicação nº 012/2021 
de autoria do vereador Silvano Dourado solicita viabilização de recursos financeiros 
para pavimentação asfáltica das Ruas do Povoado de Placa Santo Antônio, neste 
município. Foi a discussão e votação e foi aprovada. Indicação nº 005/2021 de 
autoria dos vereadores Lúcia Ferraz, Rosiel, João Neto e Silvano Dourado, onde 
solicita a necessidade e conveniência de se implantar uma Base do Corpo de 
Bombeiros e do SAMU na Sede deste Município. Foi a discussão e votação e foi 
aprovada. Segue -se para a leitura das moções. Moções 005/2021 e 006/2021, 



 
  
 

 

moções de pesar à família pelo falecimento de Luiza Gomes de Souza e Maria José 
Paz Passarinho, de autoria do vereador Silvano Dourado com aval dos demais Edis. 
Moções 007/2021 e 008/2021, moções de Pesar à família enlutada da Senhora 
Sandra Taveira e do Senhor Antonio Pacheco da Silva de autoria do vereador 
Ronival Soares Santos com aval dos demais Edis. Moções 002/2021 e 003/2021, 
moções de Pesar à família do Sr. João Evangelista da Costa e da Senhora Izabel 
Rodrigues Pereira de autoria do vereador José Quirino da Silva com aval dos demais 
Edis. Moção 011/2021 de autoria da vereadora Silvanei Pereira Cavalheiro com aval 
dos demais Edis, moção de pêsames à família da senhora Margarida Gomes da 
Silva. Moção 002/2021 de autoria do vereador Rosiel Ferreira de Oliveira com aval 
dos demais Edis, moção de pesar à família do Sr. Francisco Ferreira Leite. As 
moções foram em discussão e votação sendo as mesmas aprovadas. O presidente 
aguardou alguns instantes para requerimento oral onde o vereador Ronival propôs 
ao plenário a votação do projeto 037/2021 que versa sobre locação do imóvel para 
secretaria de educação. O vereador Silvano Dourado fez o requerimento que versa 
sobre a reconstrução das placas do muro no cemitério, e solicitou um auxílio de mão 
de obra para os coveiros. O vereador José Quirino em seu requerimento enfatizou 
os requerimentos dos vereadores Silvano e Ronival. O presidente Rosiel Ferreira 
negou o requerimento do vereador Ronival por questão de ordem nos prazos, foi em 
discussão e o vereador Ronival alegou o fato de se pensar pois os próximos projetos 
submetidos ao plenário portanto, deveriam ser executados da mesma forma, 
seguindo a discussão o vereador José Quirino declarou não ter impecílio em sua 
parte em deliberar ao plenário a votação do referido projeto pois não se trata de um 
projeto polêmico. Seguindo o requerimento a vereadora Silvanei explanou sobre a 
autonomia que o presidente tem em submeter a plenário algum projeto e mencionou 
alguns erros que vem acontecendo na casa em relação aos prazos. Voltando a 
tribuna o vereador José Quirino memorou o fato de o plenário ser soberano e propôs 
em tomarem uma iniciativa para que não votem em projetos fora de prazo. O 
Presidente por sua vez, retirou o requerimento passando para o uso da palavra livre. 
Pela ordem de inscrição o vereador Anirson alegou que precisa de um socorro 
imediato com a patrola, pois tem muitas pessoas sem água. Seguindo a ordem o 
vereador Silvano Dourado agradeceu ao secretário Celso pelo belo trabalho prestado 
em nosso município. A vereadora Silvanei sobre o recebimento da resposta onde 
consta que o município de Juscimeira, juntamente com outros municípios, não irá 
receber o pagamento de RGA dos funcionários por este ano, pois estão impedidos 
de forma legal até dezembro. Agradeceu a secretário Carlos Eduardo pelo belo 
trabalho e pediu a desmembração da secretária de agricultura com a do meio 
ambiente, pois existem muitas partes burocráticas e está sobrecarregando o 
secretário apesar da ajuda que recebe da gerente de meio ambiente. Seguindo a 
ordem a vereadora Lúcia Ferraz explanou sobre o que vem conseguindo para o 
município e onde serão implantadas as verbas parlamentares sendo algumas já 
pagas como por exemplo os 200.000,00 (duzentos mil) destinados para a área da 
saúde onde destina para reforma do posto beira rio e pediu aos demais edis ajuda 



 
  
 

 

nas cobranças para que as emendas possam ser entregues onde formam 
destinadas, relatou sobre os 140.000,00 (cento e quarenta mil) para a compra de 
mais uma ambulância, 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) dos maquinários 
agrícolas que será destinada ao Canta Galo, 40 aparelhos de ar condicionado 
destinado ao município de Juscimeira, alguns para a Escola Campos Sales e outros 
Escola do Distrito de Fátima de São Lourenço, alguns poços artesianos, e também 
uma emenda de 1.4700.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta mil) para fazer o 
asfalto da BR 364 até o distrito industrial, os cursos do Senai, uma ambulância para 
Placa de Santo Antônio. O vereador Ronival Soares por sua vez fez uma sugestão a 
respeito aos caminhões pipa na organização dos mesmos. Não havendo mais o uso 
da palavra livre passou-se para a ordem do dia. Foi realizado a leitura do Parecer da 

Comissão referente ao Projeto de Lei nº 032/2021- altera o código tributário do 
município de Juscimeira. Foi à discussão e votação em 1º turno sendo o mesmo 
aprovado. Ato contínuo foi lido o Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei 
nº 035/2021 – concessão de um lote no Distrito industrial para a Empresa Buriti. O 
projeto foi a discussão e votação em 2º turno e foi aprovado. Não tendo mais a tratar 
nesta Sessão, o presidente encerrou a mesma, convocando a próxima sessão 
ordinária para o dia 27 de agosto de 2021 às 19h00 horas. Esta ata após lida e 
aprovada será assinada por todos os vereadores que estiverem presentes.  
 


