
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e nove 

minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a ausência da 

Vereadora Lúcia Ferraz, assim verificado pelo 1º Secretário, invocando a proteção de Deus e 

agradecendo a presença de todos, o Presidente Rosiel Ferreira de Oliveira, declarou aberta a 

sessão, pedindo para o Vereador Silvano Dourado, realizar a leitura bíblica. Logo o 

Presidente solicitou à secretária, a leitura da Ata referente à sessão anterior, sendo a mesma 

discutida e aprovada. Segue-se a sessão com a leitura das indicações. Indicações de autoria 

do vereador Ronival Soares. Indicação nº 016/2021 que dispõe sobre à construção da Base 

do Destacamento de Polícia Militar no Distrito de Fátima de São Lourenço, indicação nº 

017/2021 indica a necessidade de através de recursos próprios ou firmar convênio com o 

Estado ou União. De se construir casas populares para serem distribuídas à famílias carentes. 

Indicação nº 013/2021 de autoria do vereador Silvano Dourado onde solicita a necessidade 

de se proceder a construção do muro da parte dos fundos do cemitério na sede deste 

município e também a contratação de um coveiro para atender no cemitério local. 

Indicação nº 014/2021 autoria dos vereadores Silvano e João Neto onde solicitam 2 (duas) 

motocicletas adaptadas com carrocerias para serem utilizadas pelo DAE, 01 (uma) para a 

Sede e a outra para o distrito de Santa Elvira. Indicações de autoria da vereadora Silvanei. 

Indicação nº 011/2021 solicita a necessidade de que seja climatizada a recepção do PSF do 

Distrito de Irenópolis, bem como, aquisição de equipamento permanente, como cadeiras, 

mesas para as salas de atendimento e o retorno dos plantões da ambulância. Indicação nº 

012/2021 necessidade e conveniência de se adquirir os seguintes equipamentos: ares 

condicionados, cadeiras, mesas para atendimento, 01 (um) bebedouro e proceder a 

construção de um banheiro, melhorando assim a infra estrutura do setor onde estão alocados 

os fiscais de postura. Indicação 013/2021 solicita a efetivação do profissional psicólogo na 

Unidade de atendimento - CRAS no município de Juscimeira. As indicações foram 

discutidas e aprovadas. O Presidente solicitou a leitura das Moções, moção 001/2021 de 

autoria do vereador Anirson Francisco de Oliveira com aval dos demais Edis moção de 

aplausos ao Sr. Nassin Eldin Farah pelo reconhecimento da importância deste profissional e 

pelos trabalhos desenvolvidos com precisão às demandas da saúde pública, neste momento 

tão difícil que estamos enfrentando. O presidente aguardou alguns instantes para 

requerimento oral, não havendo, passou-se para o uso da palavra livre. Pela ordem, o 

vereador Anirson voltou à tribuna para solicitar os maquinários para sanar a falta d’água e 

reivindicou atenção em suas solicitações, pois está se tratando de um elemento indispensável 

na vida das pessoas e demonstrou sua insatisfação em tem que esperar, pois se trata de um 

assunto de urgência. Seguindo a ordem o vereador Lindomar Duarte se colocou a disposição 

ao vereador Anirson e solicitou ao prefeito Moisés a implantação dos Correios no distrito de 

Irenópolis. Seguindo a sua fala o vereador falou sobre um milhão em pavimentação asfáltica 

que conseguiu, onde vai destinar para Placa de Santo Antonio e Irenópolis. Relatou também 

sobre o compromisso que foi feito com Irenópolis. Relatou também sobre a Emenda que 

conseguiu com Senador Jaime para Vila Xavier onde solicitou a cobertura da quadra, 

quiosques e reforma o campo de futebol. Disse que esteve em Cuiabá e bateu martelo com 



 
  
 

 

Senador Jaime falando sobre a Emenda da Vila Xavier e pediu outra emenda pra finalizar 

Vila Xavier onde solicitou a cobertura da quadra, quiosques e arrumar o campo de futebol. 

Seguindo o uso da palavra livre, a vereadora Silvanei por sua vez, explanou sobre a questão 

do trator onde na conversar com o prefeito o mesmo deveria ficar no distrito de Irenópolis 

todos os dias. Chamou atenção dos nobres vereadores para chamada pública para 

terceirização dos serviços do hospital onde relatou não ter sido informada assim como os 

demais. A vereadora disse ainda que foi em busca do conselho de saúde para participar das 

reuniões onde participando presenciou o processo de licitação na qual já existe uma empresa 

que possui todos os requisitos necessários para prestar os serviços de terceirização. 

Parabenizou o projeto pelo trabalho humanizado que irão prestar. Continuando relatou sobre 

a emenda concretizada de quatrocentos mil do Deputado Emanuelzinho para a cobertura da 

quadra da praça da matriz e está em fase de finalização os trezentos e oitenta e nove mil para 

a praça de alimentação. Externou sua satisfação na união de todos em busca de melhorar 

nosso município. Explanou sobre o Rotary Clube onde já se foram feitas várias ações e 

convidou a todos para participar dessa Associação. Seguindo o uso da palavra livre o 

vereador Silvano agradeceu ao secretário Celson pela parceria com os vereadores, e relatou 

sobre a visita que fez juntamente com o secretário Eduardo onde protocolaram um pedido na 

PC para realização do trabalho no lixão para amenizar no período da seca, protocolaram 

também um pedido de 200 (duzentas) mudas de ipê e foram contemplados com 500 

(quinhentas). Finalizando sua fala o vereador relatou sobre o projeto da reforma da feira 

livre que está em andamento rumo à finalização, pois o projeto antigo estava defasado e foi 

preciso ser refeito. O vereador Ronival no uso da sua palavra demonstrou descontentamento 

ao fato de a Câmara não ter sido informada sobre a Chamada Pública e também com o 

sistema utilizado para os balancetes da prefeitura. Na questão da terceirização, o vereador 

mencionou que essa modalidade foi uma das alternativas para ajudar os servidores 

prestadores de serviço pois o acordado é que os empregos fiquem no município, porém é 

indispensável que os servidores se capacitem. Em relação ao caminhão pipa, o vereador 

enfatizou que é preciso estar atento com o gerente de obra, pois está agindo como um 

secretário e não como gerente, deixou claro também seu dissabor com o próximo, pois não 

compactua com seus atos e afirma que os tratores ainda não foram pra Irenópolis por não ter 

autorização do gerente. Pedindo uma parte o vereador José Quirino disse que devem estar 

atentos, pois o gerente de obras, Teca enquanto vereador votou contra em matérias 

importantes e que juntos devem tomar uma atitude. Já o vereador Anirson em uma parte da 

fala do vereador Ronival, também externou sua indignação referente ao ex-vereador Teca, 

devido seus atos na comunidade. Passando para a Ordem do Dia, o Presidente solicitou a 

leitura do Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 032/2021 (Altera dispositivo 

da Lei Municipal nº 1.090, que instituiu o Código Tributário) levado a discussão e votação 

nominal onde o vereador Anirson concedeu voto favorável, vereador João Neto favorável, 

vereador José Quirino favorável, vereador Lindomar voto favorável, vereador Ronival 

favorável, Vereador Rosiel favorável, vereadora Silvanei voto favorável e vereador Silvano 

voto favorável. Sendo assim, APROVADO com 08 (oito) votos FAVORAVEIS, e 01 

(uma) ausência, da Vereadora LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA. Ato 

contínuo foi realizada a leitura do Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 



 
  
 

 

037/2021 que dispõe sobre autorização para locação de um imóvel para atender a Secretaria 

Municipal de Educação, foi a discussão e votação e foi aprovado. Seguindo a ordem do dia 

coma leitura do Parecer da Comissão referente ao projeto de lei nº 038/2021 (incluir as ruas 

para fazer parte do Bairro Cajus) foi à discussão e votação e foi aprovado. Leitura do Parecer 

da Comissão, referente ao Projeto de Resolução nº 002/2021 (Institui Assinatura Eletrônica 

no âmbito da Câmara Municipal) foi à discussão e votação e foi aprovado. Não tendo mais a 

tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, declarando  Recesso Parlamentar em 

Julho  e convocou a próxima Sessão Ordinária, para o dia 13 de agosto  de 2021, às 

19h00min horas. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores que 

estiverem presentes. 
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