
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE MAIO DE 2022 
 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 

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

todos os vereadores assim verificada 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 vereador Silvano 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 dos Projetos de Lei nºs 021, 023, 024 e 025 que versam 

sobre Doação de lotes do Distrito Industrial para a Empresa Frigorífico Juscimeira, Abertura 

de Crédito Suplementar por excesso de arrecadação, Programa de Recuperação Fiscal – 

REFIS 2022 e Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a 

Endemias conforme Emenda Constitucional nº 120. Ato contínuo foi lido às indicações. 

Indicações nºs 007, 008 e 009/2022 de autoria do vereador Lindomar Duarte onde solicita a 

necessidade de se efetuar o patrolamento com fresa no asfalto nas principais ruas no Distrito 

de Irenópolis, Construção de uma quadra poliesportiva, na Sede do Distrito de Irenópolis e a 

Necessidade de adquirir uma bomba possante e um Quadro de comando para serem 

instalados no Poço artesiano do Distrito de Irenópolis. As indicações do vereador foram à 

discussão e votação e foram aprovadas. Indicação nº 032/2022 de autoria do vereador 

Ronival Soares Santos onde indica à necessidade e conveniência de se fazer a pavimentação 

do trecho, lado direito à BR 364, sentido Vila No0va, partindo da Empresa Sucatas – 

Reciclagem de Materiais, até o Distrito Industrial, neste município. A indicação foi à 

discussão e votação e foi aprovada. Indicação nº 024/2022 de autoria da vereadora Silvanei 

Cavalheiro que versa sobre a necessidade de que estejam finalizados os serviços inacabados 

relativo ao patrolamento da estrada vicinal que dá acesso à região da Canina I, neste 

município. Indicações nºs 009, 010, 011 e 012/2022 de autoria do vereador Rosiel Ferreira 

de Oliveira que versa sobre necessidade de se contratar um Técnico de Enfermagem para 

atender o PSF, localizado no Assentamento Beleza, Necessidade de contratar 01 (um) ADI 

(Auxiliar de Desenvolvimento Infantil) para atender a Creche no Assentamento Beleza, 

Necessidade de realizar a limpeza e tomar medidas que objetive a ornamentação, paisagismo 

e arborização no canteiro central da Avenida Beira Rio até a Vila Xavier neste município e a 

realização das obras de conclusão da pavimentação nas ruas do Bairro Cajus e da Vila 

Xavier, bem como o término dos Bueiros. As indicações do vereador foram à discussão e 

votação e foram aprovadas. Indicação nº 010/2022 de autoria dos vereadores Gleidis Pereira 

e Silvano Dourado, onde versa sobre a necessidade e conveniência de se construir a 

canalização das águas da lagoa, existente na final da Rua Fernando Correia da Costa, sentido 

Rondonópolis, partindo da lagoa até a Rua: Nelson Nunes Nogueira e, seguindo nesta até a 

Rua Dr. Castilho, na rede de águas pluviais, num percurso de aproximadamente 150 m. 

(cento e cinqüenta metros). A indicação foi à discussão e votação e foi aprovada. Indicação 

nº 011/2022 de autoria do vereador Gleidis Pereira Barbosa, dispõe sobre a necessidade de 

se buscar junto ao Comando do Corpo de Bombeiros Militares que sejam ministradas 

palestras de orientação sobre os primeiros socorros para acidentes domésticos, 

principalmente com crianças e idosos, tais como: afogamentos, engasgos, queimaduras, 



  

 

 

 

mordidas de animais peçonhentos, fraturas de ossos, convulsões, baixa saturação, etc. A 

indicação foi à discussão e votação e foi aprovada. Passou-se para a leitura das moções. 

Moção nº 007/2022 autora vereadora Lúcia Ferraz com aval dos demais Edis, Moção de 

Pesar à família da Bebê Maria Sofia, em face de seu falecimento, ocorrido em 14 de Maio do 

corrente ano. Moção nº 001/2022 autor vereador Ronival Soares Santos com aval dos demais 

Edis, Moção de Pêsames e Solidariedade, externando os mais profundos sentimentos aos 

familiares do saudoso Angelito dos Santos. O presidente aguardou alguns instantes pra que 

os nobres edis pudessem fazer requerimento oral. Não havendo passou-se para o uso da 

palavra livre por ordem de inscrição, onde o vereador José Quirino saudou a todos os 

presentes e relatou sobre a indicação de sua autoria onde foi aprovada na sessão anterior, que 

versa sobre instalações de redutores de velocidade no perímetro urbano, onde agradeceu ao 

Prefeito e ao DNIT pelo atendimento e ressaltou que ainda é preciso complementar. A 

vereadora Silvanei por sua vez congratulou a todos, relatou sobre sua indicação onde 

mencionou a dificuldade que estão tendo para transitar com os estudantes, sobre os redutores 

de velocidade e pediu ao executivo juntamente ao DNIT a Iluminação Pública da Avenida 

onde a seu ver deveria ser iluminada até a saída da ponte, agradeceu ao Secretário Júnior 

pelo empenho e atenção em seu trabalho. Externo seus sentimentos às famílias pelas percas 

de seus entes queridos. O vereador Silvano Dourado agradeceu o Secretário Nassin e 

Juninho pela parceria com o legislativo, ao Prefeito Moisés pelo apoio ao evento do pedal e 

fez um pedido ao Executivo para que nesse ano os serviços que forem prestados à Festa da 

Pamonha, não sejam terceirizados. O Vereador Ronival Soares relatou sobre sua ida em 

Cuiabá e demonstrou desânimo, pois constatou que na Cifra e AMM tem vários projetos a 

serem analisados e estão sem andamento. Disse também sobre a emenda que adquiriu com o 

Allan Kardec que será designada para área da saúde, sobre o Projeto Rota da Fé e a falta de 

um dentista em São Lourenço de Fátima. O vereador Gleidis Barbosa cumprimentou a todos 

e agradeceu a Deus, amigos e família pelo apoio nos 90 dias que esteve como vereador e 

explanou sobre as experiências que adquiriu. Passou-se para a Ordem do dia com a leitura do 

Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 013/2022 (Concessão de Direito Real de 

Uso, mediante contrato à Empresa Bela Rosa – Empresa de Viveiro de Mudas), foi colocado 

à discussão e votação nominal em 1º turno e foi aprovado por unanimidade. Leitura do 

Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 014/2022 (Concessão de Direito Real de 

Uso, mediante contrato à Empresa Renascer -  Empresa de Terraplanagem, Transporte  e 

Locação de Máquinas), foi colocado à discussão e votação nominal em 1º turno e foi 

aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 

015/2022 (Concessão de Direito Real de Uso, mediante contrato à Empresa JJ – Gesso e 

Revestimento) foi colocado à discussão e votação nominal em 1º turno e foi aprovado por 

unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 016/2022 

(Abertura de Crédito Especial), o Projeto foi à discussão e votação e foi aprovado. Leitura 

do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 019/2022 (Abertura de Crédito 

Especial no Orçamento da Prefeitura), o mesmo foi à discussão e votação e foi aprovado. O 

presidente submeteu ao plenário a votação do projeto nº 024/2022 nessa sessão, por se tratar 

de matéria de urgência.  O mesmo foi acatado pelo plenário sendo discutido e aprovado. Não 

tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima 



  

 

 

 

Sessão Ordinária, para o dia 10 de junho de 2022, às 19h00min horas. Esta Ata após lida e 

aprovada será assinada por todos os vereadores que estiverem presentes. 
 

GLEIDIS PEREIRA BARBORA _____________________________________________________________ 

JOÃO NETO LIMA AGUIAR________________________________________________________________ 

JOSÉ QUIRINO DA SILVA__________________________________________________________________ 

LINDOMAR DUARTE D SILVA_____________________________________________________________ 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA_________________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS________________________________________________________________ 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA__________________________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO_______________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


