
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 
 

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

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

vereadores Ronival Soares, Lindomar Duarte, João Neto e Silvano Dourado, assim 

verificada pela vereadora Lúcia Ferraz, 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 pela vereadora Silvanei Cavalheiro. 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 do Veto, referente ao Projeto de Lei nº 031/2022 (altera a Lei Municipal 

1.031/2016, para alterar a carga horária dos Odontólogos, Auxiliar de Consultório Dentário e 

Técnico de Higiene Dentária). Leitura do Projeto de Lei nº 043/2022 (Atualização dos 

valores a serem recolhidos dentro do Programa Porteira Adentro). Segue-se a sessão com a 

leitura das indicações. Indicação nº 031/2022 de autoria da vereadora Silvanei Pereira 

Cavalheiro – necessidade de proceder à reforma geral nas quadras localizadas no entorno do 

Ginásio Poliesportivo, como: reforma do Piso, iluminação, efetuar a troca de areia, reparos 

nos alambrados da quadra de areia, localizadas no Bairro Cajus, em nossa cidade. Indicação 

nº 021/2022 autores vereadores Lúcia Ferraz e Rosiel Ferreira de Oliveira – necessidade de 

que seja efetuada a limpeza de todos os terrenos desocupados no Distrito Industrial, 

Comercial e Serviços do Município de Juscimeira. As indicações foram à discussão e 

votação e foram aprovadas. Atos contínuos foram lidas as moções. Moções nºs 007, 008, 

009, 010 e 011 autora vereadora Silvanei Correia Cavalheiro com aval dos demais Edis, 

moções de aplausos em reconhecimento dos seus relevantes serviços prestados junto ao 

nosso município, evangelizando, dedicando à Obra de Deus para: Padre Lauri Rodrigues da 

Silva, Maria Neide Lopes Assunção, Vitória de Assunção, Deplanil Florentino da Silva e 

Virtudes Divina Martins Silva. Foram todas à discussão e votação e foram todas aprovadas. 

O presidente aguardou alguns instantes para requerimento oral. Não havendo passou-se para 

o uso da palavra livre por ordem de inscrição, onde o vereador Rosiel fez uma cobrança ao 

Executivo no que tange à obra do PSF Beira Rio questionando o porquê a mesma está 

parada. Relatou sobre as indicações que não estão sendo respondidas e no ensejo destacou a 

indicação de autoria do vereador José Quirino solicitando uma limpeza na área do Balneário 

SESC e não foi atendido. Parabenizou o vereador Anirson pelo retorno do transporte que 

trafegará entre Rondonópolis a Jaciara. O vereador Anirson por sua vez agradeceu a todos os 

envolvidos no retorno ao transporte e conclamou a população para que usem o mesmo. A 

vereadora Silvanei esclareceu sobre a reforma do PSF Beira Rio agradecendo ao Prefeito 

Moisés e ao secretário Nassin por estarem sempre atentos e em busca de solucionar esse 

problema, relatou sobre o terreno próximo à Chácara da Paróquia onde está sendo escavado, 

explicou sobre a limpeza do cemitério e conclamou a população para que usem o transporte 

que está circulando para que o mesmo possa permanecer com a Rota. O vereador José 

Quirino por sua vez explanou sobre a importância de trabalharem juntos, Legislativo e 

Executivo para colocarem tudo que for necessário em ordem. Passando para Ordem do dia  o 

Presidente Rosiel encerrou a sessão por não haver quórum para apreciação dos projetos em 

pauta. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a 



  

 

 

 

próxima Sessão Ordinária, para o dia 09 de setembro de 2022, às 19h00min horas. Esta Ata 

após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores que estiverem presentes. 
 

ANIRSON FRANCISCO DE OLIVEIRA_______________________________________________________ 

JOÃO NETO LIMA AGUIAR ausente__________________________________________________________ 

JOSÉ QUIRINO DA SILVA__________________________________________________________________ 

LINDOMAR DUARTE D SILVA ausente _______________________________________________________ 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA_________________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS ausente _________________________________________________________ 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA__________________________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO_______________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA ausente _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


