
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 
 
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta e dois 
minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a ausência do vereador 
José Quirino 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 Vereadora Lúcia Ferraz 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 do Projeto de Lei nº 052/2021 que dispõe sobre a 
Concessão de Direito Real para a Empresa Frigorífico Juscimeira. Leitura do Projeto de Lei 
nº 055/2021 que dispõe sobre contratação de servidores, vinculados nas Secretaria de 
Infraestrutura, Agricultura e meio Ambiente. Ato contínuo foi solicitado a leitura da 
devolução de Matérias de autoria da vereadora Silvanei e das Indicações. Indicações de 
autoria do vereador Anirson Francisco de Oliveira, nº 005/2021 onde solicita a necessidade e 
conveniência de se fazer a reforma de uma ponte localizada na MT que se destina à Grota 
Vermelha. Indicação nº 006/2021 solicita a necessidade de se regulamentar o tráfego e o 
estacionamento de veículos, na Rua Campos Sales no percurso entre a Av. JK e a Rua Dr. 
Castilho, na Sede deste município. Foram a discussão e votação e foram aprovadas. 
Indicações de autorias dos vereadores Lúcia Ferraz, Silvano Dourado e Rosiel Ferreira. 
Indicação nº 008/2021 onde solicitam a necessidade e conveniência de fazer o plantio de 
árvores às margens do Lago Pedra Cantante, bem como instalação de mesas e bancos de 
concreto em pontos estratégicos do lago, na Sede deste município. Indicação nº 009/2021 
solicitam a necessidade e conveniência de efetuar a revitalização da Praça da Matriz, com 
instalação de bancos de madeira, plantio de árvores e plantas ornamentais na Sede deste 
município. Indicação nº 010/2021 solicitam a instalação de grades de proteção na lateral da 
ponte sobre o Córrego Águas Claras, na Sede deste município. Foram à discussão e votação 
e foram aprovadas. Indicação nº 011/2021 de autoria da vereadora Lúcia Ferraz onde solicita 
a construção de uma creche no Distrito de Fátima de São Lourenço, visando solucionar o 
problema de vagas e atender à grande demanda dos moradores daquela região, foi a 
discussão e votação e foi aprovada.Indicações de autoria do vereador Ronival Soares Santos. 
Indicação nº 022/2021 solicita estudos necessários para determinar a elaboração de projeto 
de Lei, possibilitando conceder aumento salarial para os Cargos Comissionados de Gerência 
de Departamento, deste município. Indicação nº 023/2021 indica a necessidade e 
conveniência de se fazer estudos para que sejam viabilizadas aulas de Capoeira no Distrito 
de Fátima de São Lourenço, neste município. Indicação nº 024/2021 indica a necessidade de 
se fazer a pavimentação do trecho, lado direito à BR 364, sentido Vila Nova, partindo da 
Empresa (Sucatas – Reciclagem de Materiais) neste Município. Foram à discussão e votação 
e foram aprovadas. Indicação nº 016/2021 de autoria da vereadora Silvanei Cavalheiro onde 
solicita um estudo, a fim de instituir a Patrulha Maria da Penha no Município de Juscimeira. 
Foi a discussão e votação e foi aprovada. O presidente aguardou alguns instantes para 
requerimento oral. A vereadora Silvanei requereu a suspensão da tramitação do projeto 
047/2021 para que possam ter uma avaliação jurídica sobre o mesmo. O requerimento da 
vereadora foi a discussão e votação e obteve 6 (seis) votos favoráveis e 1 (um) voto 



  

 

 

 

contrário, sendo assim aprovado o requerimento. Não tendo mais requerimento, passou-se 
para o uso da palavra livre por ordem de inscrição. Pela ordem o vereador Anirson em sua 
fala, indagou sobre os poços artesianos de sua comunidade, que é preciso fazer funcionar 
conforme o combinado. Disse também sobre o maquinário que a comunidade está esperando 
para colocar a encanação, pois já compraram os canos e até o referido momento ainda não 
foram colocados. Seguindo a ordem o vereador Lindomar parabenizou o vereador Anirson 
pela sua fala e disse estar acompanhando a luta do vereador em relação a maquina e relatou 
sobre a secretaria de obras que está sendo mal organizada. Parabenizou a vinda do Deputado 
Emanuelzinho Pinheiro que esteve no município em lançamento da cobertura da quadra na 
praça da matriz. Seguindo a ordem o vereador Silvano Dourado agradeceu ao secretário 
Celson pelo empenho que demonstra em ajudar, relatou alguns feitos do mesmo e enfatizou 
que realmente o gerente de obras tem barrado algumas ações e tem dificultado os trabalhos. 
Pediu ao prefeito para que pudesse reorganizar as funções para melhor andamento das ações. 
Parabenizou aos envolvidos que estão trabalhando em prol a iluminação, onde os materiais 
já se encontram comprados. A vereadora Silvanei por sua vez, falou sobre a visita do 
Deputado Federal Emanuelzinho em loco onde serão aplicados 789.000,00 (setecentos e 
oitenta e nove mil reais) na quadra da praça da matriz e também os 3 (três) quiosques para 
praça de alimentação. Agradeceu a todos os nobres vereadores que se fizeram presente na 
visita, agradeceu ao secretário Nassin e a todos os patrocinadores pela parceria com o 
Rotary. Relatou sobre a reunião com a comunidade da pantanalzinho e Santo Expedito e 
parabenizou ao vereador Anirson pelo compromisso com a comunidade. Citou sobre a 
situação que estão enfrentando referente à secretaria de infraestrutura e clamou por união 
para o bom desenvolvimento das ações. Compartilhou sobre a lei porteira adentro e relatou 
sobre adequações e melhorias na lei. O vereador Ronival em seu uso da palavra se colocou à 
disposição do vereador Anirson para irem à busca de solucionar o problema das 
comunidades referente aos maquinários. Explanou sobre as reuniões que te participado e 
sobre a seriedade do Instituto São Lucas parabenizando a todos do Instituto e também ao 
Secretário Nassin. Seguindo a ordem a vereadora Lúcia Ferraz iniciou sua fala 
congratulando o prefeito Moisés pelo dia do Prefeito e reforçou a união que é preciso para o 
melhor desenvolvimento dos trabalhos e se colou a disposição do vereador Anirson para 
ajudar na falta d’água das comunidades e parabenizou o secretário Nassin pelo Instituto. Não 
havendo mais o uso da palavra livre, passou-se para a ordem do dia com a leitura do parecer 
da Comissão referente ao Projeto de Lei 046/2021 (concessão de lote no Distrito Industrial 
para à Empresa RC CARDOSO), foi a discussão e votação nominal em 1º turno onde o 
vereador Anirson concedeu voto favorável, vereador João Neto voto favorável, vereador 
Lindomar se retirou do plenário, vereadora Lúcia Ferraz concedeu voto favorável, vereador 
Ronival voto favorável, vereadora Silvanei favorável, vereador Silvano voto favorável, 
sendo assim aprovado. Segue-se a ordem do dia com a leitura do parecer da comissão 
referente ao Projeto de lei nº 049/2021 (estima a receita e fixa a despesa – orçamento para o 
exercício financeiro de 2022), o projeto foi a discussão e votação com a Emenda apresentada 
em 1º turno e foi aprovado. Leitura do parecer da comissão referente ao projeto de lei nº 
050/2021 (Institui o plano plurianual do município para o quadriênio 2022 a 2025. Foi a 
discussão e votação e foi aprovado. Leitura do parecer da comissão referente ao projeto de 



  

 

 

 

lei nº 051/2021, colocado em discussão  votação o mesmo foi aprovado em 1º turno. Segue-
se a sessão com a leitura do parecer da comissão referente ao projeto de lei nº001/2021 de 
autoria da vereadora Silvanei (Concessão de Título de Cidadão Emérito), colocado em 
discussão e votação, foi aprovado. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente 
encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária, para o dia 22 de outubro de 
2021, às 19h00min horas. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos os 
vereadores que estiverem presentes. 
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