
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2022 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 

trinta e dois minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira a 

maioria dos vereadores com apenas a ausência dos Vereadores Silvano Dourado e 

Ronival Soares. Aberto a sessão foi lida a ata da sessão anterior e aprovada, na seqüência 

foi feita a leitura dos Projetos de Lei nºs 006 e 007/2022 – que dispõe sobre Abertura de 

Crédito Suplementar e a Revisão Gerais Anual dos servidores públicos municipais, bem 

como do reajuste do piso salarial dos professores. Segue-se a sessão com a leitura do 

Projeto de Resolução nº 002/2022 que dispõe sobre regulamenta no âmbito da Câmara 

Municipal de Juscimeira, aplicação da Lei Federal nº 13.460/2017 (organização e o 

funcionamento da Ouvidoria) e dos Projetos de Leis nºs 001 e 002/2022 de autoria da 

Mesa Diretora (Cria a função gratificada para o funcionário responsável pela Ouvidoria e 

Altera Lei Municipal nº 990/2015, que trata da verba indenizatória). Ato contínuo foram 

lidas às indicações. Indicação nº 013/2022 autor vereador João Neto Lima Aguiar, solicita 

instituir no calendário oficial do município aniversário de emancipação política dos distritos 

localizados neste município. Indicação nº 015/2022 autora vereadora Lúcia Ferraz indica a 

revitalização com roçagem, limpeza, retirada de entulhos, encascalhamento e patrolamento 

de todas as ruas do povoado de Placa de Santo Antonio. Indicações nº 021, 022 e 023/2022 

autora vereadora Silvanei Cavalheiro onde indica a necessidade de fornecer absorventes 

higiênicos às meninas de idade escolar, bem como para mulheres em situação de 

vulnerabilidade econômica social. A elaboração de um Projeto de Lei, que altera a Lei nº 

1.176/2019 (dispõe sobre autorização para o Poder Executivo fornecer cargas de terra), 

inserindo dispositivos que conceda a prestar serviços aos munícipes. Indica também uma 

limpeza geral no cemitério, bem como a revitalização das ruas, como capina retirada de 

entulhos, patrolamento e encascalhamento, no Distrito de Irenópolis. Indicações de autoria 

do vereador Gleidis Pereira Barbosa. Indicação nº 001, necessidade de contratar mais um 

Agente Comunitário de Saúde, para atender no PSF “VALDIVINO LUIZ PEREIRA”, 

Distrito de Fátima de São Lourenço. Indicação nº 002, necessidade de contratar funcionários 

para prestar serviços de limpeza e manutenção dos prédios municipais e também para o 

cuidado de vias públicas, canteiros e podas de árvores, no Distrito de Fátima de São 

Lourenço. Indicação 003/2022, necessidade de realização de estudos técnicos para a 

implantação de redutores de velocidade, (quebra-molas), na Rodovia MT, próximo à ponte 

do Rio São Lourenço. Todas as indicações foram à discussão e votação e foram aprovadas. 

Segue-se a sessão com a leitura das moções. Moções nºs 002 e 003/2022 de autoria da 

vereadora Lúcia Ferraz com aval dos demais Edis, Moção de Pesar à família do bebê Bento 

Santos Miranda e do jovem Paulo Renato dos Santos Cardoso. Moção nº 003/2022 autora 

vereadora Silvanei Pereira Correia Cavalheiro, moção de pesar à família da Sra. Márcia 

Mascarenhas Correia. As moções foram à discussão e votação e foram aprovadas. O 

presidente aguardou alguns instantes para requerimento oral. O mesmo efetuou um 

requerimento direcionado ao Prefeito Moisés e ao Secretário Nassin para que dêem devida 

atenção no que tange aos aparelhos de ar condicionado do Centro de Reabilitação e outras 

necessidades básicas. Não havendo mais requerimento oral passou-se para o uso da palavra 

livre por ordem de inscrição. O vereador Lindomar Duarte saudou a todos e expôs sua 

indignação no que está acontecendo na gestão do prefeito Moisés onde não está havendo 



 

 

 

valorização do executivo com legislativo no que tange às emendas alcançadas pelos 

vereadores. Seguindo o uso da palavra o vereador José Quirino agradeceu a presença de 

todos e comungou com vereador Lindomar sobre a valorização e interação entre o executivo 

e legislativo e agradeceu a cada vereador pelo voto a presidência dessa Casa para o biênio 

2023-2024. A vereadora Silvanei Cavalheiro por sua vez falou sobre suas indicações onde 

expôs a necessidade da alteração da Lei 1.176/2019, a inclusão do absorvente nas cestas 

básicas e escolas e sobre a limpeza no distrito de Irenópolis. Demonstrou indignação quanto 

à falta de comunicação referente às emendas alcançadas pelos vereadores juntamente aos 

deputados e que não são citadas pelo executivo. Falou sobre os atendimentos odontológicos 

que não estão acontecendo. Seguindo a ordem de inscrição o vereador Gleidis agradeceu ao 

Prefeito e chefe de gabinete Sivaldo pelo atendimento em seu pedido, onde foi muito bem 

recebido e agradeceu pelo apoio a reforma do ginásio. Convidou a todos para participar do 

torneio e galinhada beneficente e agradeceu a presença de todos. Seguindo a ordem, o 

vereador João Neto iniciou sua fala agradecendo ao Deputado Nininho pela emenda 

destinada para Creche em Santa Elvira, ao prefeito Moisés, secretária Brunna, e aos 

funcionários da Creche pelo belo trabalho prestado na comunidade. O presidente Rosiel no 

uso da palavra livre fez a leitura de dois ofícios direcionados ao Prefeito Moisés e ao 

Secretário de finanças José Júnior, onde relatou que fez solicitações por meio de ofícios aos 

mesmos e não foi respondido. Demonstrou revolta e cobrança a secretaria de finanças quanto 

à emenda parlamentar de quatrocentos e três mil reais que veio ao município e não pôde ser 

protocolado, sendo assim devolvido. Deixou claro que irá solicitar uma reunião junto ao 

Executivo. Passou-se para o a Ordem do dia com a leitura dos Pareceres da Comissão 

referente aos Projetos de Lei nºs 004 e 005/2022 que dispõe sobre locação de imóvel para o 

conselho tutelar e revoga lei municipal anterior e sobre a oficialização do Hino Oficial do 

Município de Juscimeira. Os Projetos foram à discussão e votação e foram aprovados. O 

presidente submeteu ao Plenário a votação da Resolução, bem como o Projeto de Lei nº 

001/2022 de autoria da Mesa, devido determinações exigidas pelo Tribunal de Contas 

solicitando a secretária leitura do expediente recebido do Tribunal de Contas e por ter sido 

acatado pelo Plenário, foi realizada a leitura do Parecer. Os pareceres (referente à Resolução, 

bem como o Projeto de Lei (que institui a Gratificação) foram à discussão e votação e foram 

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

convocando a próxima Sessão Ordinária, para o dia 08 de abril de 2022, às 19h00min horas. 

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

GLEIDIS PEREIRA BARBOSA_______________________________________________________________ 

JOÃO NETO LIMA AGUIAR________________________________________________________________ 

JOSÉ QUIRINO DA SILVA__________________________________________________________________ 

LINDOMAR DUARTE D SILVA______________________________________________________________ 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA _________________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS ausente _________________________________________________________ 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA__________________________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO_______________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA ausente _____________________________________________________          


