
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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 Lindomar e Ronival 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 pela vereadora Lúcia Ferraz. 
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 de diversos, 
logo foi realizada a leitura do Projeto de Lei nº 003/2022 que dispõe sobre a criação de 
Vagas na Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal. Ato contínuo foi lido às 
indicações. Indicação nº 013/2022 de autoria dos vereadores Lucia Ferraz, Silvano Dourado, 
João Neto e Rosiel Ferreira, onde solicita a necessidade e conveniência de se criar e 
implantar o Memorial do Esporte, na Sede deste município. Indicação nº 012/2022 versa 
sobre a necessidade e conveniência de se destinar um terreno, bem como, construir a feira 
livre, com cobertura, no Distrito de Santa Elvira, neste Município. Indicação nº 014/2022 
solicita a necessidade de elaboração de Projeto de Lei, que Declara de Utilidade Pública a 
Associação PA Egídio Brunetto. As indicações da vereadora foram à discussão e votação e 
foram aprovadas. Indicação nº 011/2022 de autoria do vereador João Neto Lima Aguiar onde 
solicita a construção de um Portal de Entrada na Sede do Município, bem como, no Distrito 
de Santa Elvira. A indicação do vereador foi à discussão e votação e foi aprovada. 
Indicações de autoria do vereador Rosiel Ferreira de Oliveira, indicação n º 008/2022 onde 
solicita a necessidade de se construir uma Capela Mortuária Municipal, com duas ou mais 
salas de velório, na Sede deste Município. A indicação do vereador foi à discussão e votação 
e foi à aprovada. Indicações de autoria do vereador Anirson Francisco de Oliveira nº 
012/2022 solicitando a necessidade de efetuar aquisição de áreas no Assentamento Geraldo 
Pereira de Andrade e no Assentamento Beleza, para que em cada área, seja construído um 
Cemitério Municipal. Indicação nº 013/2022 onde solicita a necessidade de se deslocar uma 
retro escavadeira e um caminhão para prestar socorro nas regiões de Grota Vermelha, 
Geraldo Pereira de Andrade e Canta Galo, numa operação para drenar e tapar atoleiro, sendo 
dois pontos críticos em cada região citada acima. As indicações do vereador foram à 
discussão e votação e foram aprovadas. Indicação nº 016/2022 de autoria do vereador 
Silvano Dourado de Souza onde solicita a Criação do Banco de Coleta de Sangue, na Sede 
deste Município. A indicação foi à discussão e votação e foi aprovada. Indicação nº 
017/2022 de autoria da vereadora Silvanei Pereira Correia Cavalheiro onde solicita a 
necessidade de se regulamentar o Hino Municipal de Juscimeira. A indicação da vereadora 
foi à discussão e votação e foi aprovada. Segue-se a sessão com a leitura do Requerimento 
de autoria do vereador Anirson Francisco de Oliveira e leitura das moções. Moção n° 
001/2022, autoria vereadora Silvanei com aval dos demais Edis, moção de pêsames e 
solidariedade à família do Senhor José Heleno Ferreira da Silva. Moção nº 002/2022, moção 
de pesar à família enlutada de Edivan Pereira de Almeida. Moção nº 001/2022 autora 
vereadora Lúcia Ferraz com aval dos demais Edis, moção de pesar à família do Senhor 
Otacílio Moreira da Silva. A moção foi à discussão e votação e foi aprovada. O presidente 



  

 

 

 

aguardou alguns instantes para requerimento oral, o vereador Silvano Dourado solicitou a 
secretaria de infraestrutura o encascalhamento e patrolamento no distrito de Santo Antônio 
de Pádua. A vereadora Silvanei requereu um “tapa buracos” na estrada que dá acesso ao 
distrito de Irenópolis. O vereador José Quirino por sua vez, solicitou um encascalhamento na 
estrada vicinal que demanda na MT-373. Segue-se a sessão com uso da palavra livre onde 
pela ordem o vereador Silvano parabenizou o Prefeito Moisés pela revitalização dos asfaltos 
e ao secretário Celson pela parceria com os vereadores. Seguindo a ordem o vereador 
Anirson, agradeceu ao Deputado Nininho, secretário Eduardo pelo comprometimento com o 
projeto dos poços artesianos e relatou sobre o projeto dos postos de saúde nas comunidades. 
Encerrou sua fala agradecendo aos vereadores pela união. Prosseguindo a ordem do dia, a 
vereadora Silvanei agradeceu ao Prefeito e ao secretário de saúde pela sensibilidade ao 
pedido pela reabertura do PSF2. Relatou sobre o funcionamento das aulas presencias na 
Escola Municipal Monteiro Lobato e mencionou alguns problemas como a falta d’água e a 
grande quantidade de alunos nas salas. Sobre os micros revestimentos, relatou sobre as 
sinalizações, e finalizando sua fala conclamou a população para ajudar em uma ação 
beneficente a favor da saúde da munícipe Michele que está acometida de um câncer. 
Seguindo a palavra livre, o presidente Rosiel externou seus agradecimentos ao Prefeito e aos 
secretários pelo trabalho prestado, e na oportunidade pediu a atenção do Prefeito no que 
tange a perca de recursos que estão correndo o risco de perder e solicitou por uma reunião 
junto ao executivo para alinhar as demandas com o legislativo. Agradeceu aos Deputados 
que estão atuando junto ao Legislativo. Passou-se para a Ordem do dia com a leitura do 
Parecer da Comissão referente às Contas do Poder Executivo, onde a Comissão de Justiça, 
Economia e Finanças, exarou Parecer favorável às Contas Anuais de Governo – Exercício 
2020, de responsabilidade do Senhor MOISÉS DOS SANTOS.As contas foram levadas à 
discussão e votação nominal conforme resolução nº048/2002onde o vereador Anirson 
concedeu voto favorável, vereador João Neto favorável, vereador José Quirino favorável, 
vereadora Lúcia Ferraz favorável, Vereador Rosiel Ferreira favorável, vereadora Silvanei 
voto favorável e vereador Silvano voto favorável. Sendo assim, as Contas do Executivo, 
Exercício 2020, foi APROVADA com 07 (sete) votos FAVORAVEIS, e 02 (duas) 
ausências, do Vereador LINDOMAR DUARTE E RONIVAL SOARES SANTOS. Segue-
se a ordem do dia com a leitura do Projeto de Decreto Legislativo, relativo às contas do 
exercício 2020, o projeto de decreto foi à discussão e votação e foi aprovado. O presidente 
submeteu ao plenário a deliberação da licença do vereador Anirson, logo foi lido o projeto 
de resolução e o parecer da comissão referente ao projeto de resolução (licença do vereador 
Anirson) o projeto de resolução foi à discussão e votação e foi aprovado. O presidente 
submeteu ao plenário a votação do Projeto de Lei nº 003/2022 e diante às argumentações de 
alguns Edis, o referido projeto não foi votado. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o 
Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária, para o dia 11 de 
março 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________________________________________________________________ 

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____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


