
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA12 DE AGOSTO DE 2022 
 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 

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

dosvereadoresLindomar Duarte e Ronival Soares, 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 com a leitura bíblica realizada pelo 

vereadorSilvano Dourado. Logo, solicitou à secretária a leitura da Ata referente à sessão 

anterior, sendo a mesma discutida e aprovada. Segue-se a sessão com a leitura de 

expediente recebido da Senhora Eliane Aparecida Alencar (manifestação de gratidão) e 

dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 037/2022 (Abertura de Crédito Adicional 

Especial por excesso de arrecadação); Projeto de Lei nº 040/2022 (Abertura de Crédito 

Adicional Especial para atender a Secretaria Municipal de Educação); Projeto de Lei nº 

041/2022 (Abertura de Crédito Adicional Especial – Construção de Unidades 

Habitacionais) e  Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria do Vereador Rosiel 

(Denominação de Bairro); Segue-se a sessão com a leitura das indicações. Indicação n° 

019/2022 autora vereadora Lúcia Ferraz onde indicaa limpeza completa, com retirada de 

entulhos, na área onde será realizado o festival de pesca nas margens do Rio São 

Lourenço, bem como proceder patrolamento e cascalhamento nas estradas, melhorando 

assim, a infraestrutura do local.Indicação n° 015/2022 autor vereador Rosiel Ferreira de 

Oliveira - Necessidade de realizar uma limpeza completa, no antigo Balneário Sesc, neste 

Município. Indicações nº 017 e 018/2022 de autoria do vereador Anirson que versam 

sobre operação tapa-buracos, com a devida limpeza das margens e colocação de três (03) 

manilhas em um local na estrada vicinal que partindo da estrada de acesso à região da 

Sucuri até o seu final, na região denominada Pantanalzinho, neste Município e 

manilhamento e aterramento da canalização existente na entrada do Povoado de Placa 

Santo Antônio, às margens da BR-364, neste Município de Juscimeira-MT.Indicação n° 

009/2022 autor vereador José Quirino - Necessidade e conveniência de se envidar 

esforços para se proceder o Asfaltamento da rodovia MT- 373, partindo da Br 364, até o 

Distrito de Irenópolis, bem como estrada que dá acesso a Cachoeira do Prata e 

Assentamento Beleza, e também, no trajeto compreendido entre a estrada que liga a BR 

364, partindo do Balneário Sesc, até a junção da Rodovia 163 (duplicação). Indicação n° 

030/2022 autora vereadora Silvanei Correia Cavalheiro - Necessidade de viabilizar no 

site eletrônico da Prefeitura Municipal, a lista de medicamentos que devem ser 

disponibilizados gratuitamente à população Juscimeirense. Colocadas à discussão e 

votação foram todas aprovadas. Ato contínuo foi lido o Requerimento N° 001/2022 de 

autoria do vereador Rosiel Ferreira de Oliveira com Aval de todos os Edis - Solicitando 

que seja cumprido e disposto no Artigo 58, item XIII da Carta Magna deste Município, 

combinado com o disposto no Artigo 255, §§ 1º e 2º do Regimento da Casa. O 

requerimento foi à discussão e votação sendo o mesmo aprovado. Segue-se a sessão com 

a leitura das Moções. Moção nº 002/2022 de autoria dos vereadores Silvano Dourado e 

Lindomar Duarte, Moção de pesar à Família da Senhora Aparecida Donizete Zambonine. 



  

 

 

 

Moções Nºs 008, 009 e 010/2022 autora vereadora Lúcia Ferraz com aval dos demais 

Edis, Moção de Pesar aos Familiares dos saudosos Ademar De Souza Santos, Marcos 

Henrique e Ester Mariano De Souza. As moções foram à discussão e votação e foram 

todas aprovadas.O Presidente aguardou alguns minutos para que os Nobres Edis 

pudessem fazer Requerimento Oral, não havendo passou-se para o Uso da palavra livre 

por ordem de inscrição.O vereador Anirson no uso da palavra relatou sobre as indicações 

que são feitas e não são atendidas. O vereador Silvano Dourado parabenizou ao Prefeito 

Moisés e a Secretária Brunna pela entrega dos uniformes para os alunos do município, 

agradeceu ao secretário Celson, ao Sr. Jair do pesque e pague por ter cedido o cascalho e aos 

funcionários pelo belo trabalho já realizado. Congratulou a Assembleia pelos uniformes 

onde juntamente com o vereador Lindomar e o empresário Odélio fizeram a entrega a escola 

de futebol do Professor Luiz Henrique. Agradeceu também ao munícipe conhecido como 

“Picolé” pela eficiência em seus trabalhos e lamentou pelo ocorrido com o mesmo onde 

clamou por respeito para com o mesmo. Por fim o vereador explanou sobre a falta de 

atendimento das indicações para com o legislativo e agradeceu aos munícipes pela belíssima 

Festa do Padroeiro. O vereador Rosiel por sua vez externou seus agradecimentos à Sra. 

Elaine pela manifestação de gratidão, aos nobres vereadores pela aprovação da doação dos 

bens móveis obsoletos desta casa, ao secretário Nassin e toda sua equipe pela eficiência em 

atender a todos sempre com dedicação e responsabilidade, à equipe da Cooperativa Sicredi 

pelo evento “Taça Sicredi” realizada em nosso município e parabenizou ao Prefeito Moisés 

pelo esforço em buscar melhorias para nosso município. Passando para a Ordem do dia, foi 

realizada a leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 012/2022 (Lei 

das Diretrizes Orçamentárias). Colocado em discussão e votação em 1º turno o mesmo 

foi aproado por unanimidade. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou 

a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária, para o dia 26 de Agosto de 2022, às 

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

estiverem presentes. 
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