
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 
 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, às 19h30min horas, inicia-se a 
Sessão Ordinária com a ausência do vereador Silvano Dourado assim verificado pelo primeiro 
secretário, onde o Presidente Rosiel Ferreira agradeceu a presença de todos, invocando o 
nome de Deus e da justiça, solicitou a leitura bíblica ao vereador José Quirino e a leitura da 
ata referente a sessão anterior sendo a mesma aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura 
da Devolução do Pedido de Vista ao Projeto de Lei nº 006/2022 de autoria do Vereador José 
Quirino. Ato contínuo foram lidas as indicações. Indicação nº 031/2022 de autoria do vereador 
Ronival Soares Santos (necessidade e conveniência de se implantar Aulas de Violão, no 
Distrito de Fátima de São Lourenço). Indicação nº 014/2022 de autoria do vereador João Neto 
Lima Aguiar, onde indica a necessidade de se disponibilizar um caminhão pipa para molhar as 
ruas do Distrito de Santa Elvira.Indicações de nºs 007, 008 e 009/2022 de autoria do vereador 
Gleidis Pereira Barbosa (solicita a construção de um mini estádio no Distrito de Santa Elvira, a 
criação de uma área para recebimento de material de resíduos orgânicos secos e a 
necessidade de reformar o Ginásio Poliesportivo de Fátima de São Lourenço). As indicações 
foram todas aprovadas. Passou-se para a leitura das Moções. Moções nºs 005 e 006/2022 de 
autoria da vereadora Lúcia Ferraz com aval dos demais Edis, Moções de Pesar às famílias 
dos senhores Sebastião Prata da Silva e Valdir Rosa da Silva. As moções foram à discussão 
e votação e foram aprovadas. O presidente aguardou alguns minutos para requerimento oral. 
Não havendo, o primeiro secretário fez a chamada para o uso da Palavra Livre, onde o 
vereador Ronival Soares agradeceu a equipe da saúde em especial a Dra. Raiane, Dr. Deibet, 
as enfermeiras Carla e Luzia e as técnicas Nilda e Paula pelo atendimento e reverência que 
trataram sua sogra ao conseguir um leito de UTI para a mesma. Seguindo o uso da palavra o 
vereador Lindomar Duarte, agradeceu ao prefeito Moisés em andamento da emenda 
parlamentar do Deputado Max, 1300,000,00 (Um milhão e trezentos mil reais) de dois 
ginásios onde foi cedido um para o vereador João Neto, em Santa Elvira e outro em 
Irenópolis. Falou sobre sua ida juntamente com o prefeito Moisés a Cuiabá onde irão em 
busca de uma emenda parlamentar de 2.000,000,00 (dois milhões de reais)do Senador Jaime 
para pavimentação asfáltica e também sobre o projeto que o Deputado Max o autorizou sobre 
3 poços artesianos e 1 patrola. Seguindo a ordem de inscrição o vereador Gleidis por sua vez 
agradeceu ao Deputado Estadual Claudinei Lopes que viabilizou a mobília da escola Dom 
Vunibaldo e ao prefeito Moisés que contribuiu no transporte. Fez novamente a cobrança em 
relação ao caminhão Pipa, pois os munícipes estão carecendo com urgência devido o 
problema com poeira. Pediu uma ação Tapa buracos nas estradas principalmente na estrada 
da Cachoeira do Bispo. O vereador José Quirino concordou com vereador Lindomar no que 
tange ao Deputado Max, onde tem feito um grandioso trabalho assim como os demais. 
Seguindo explanou sobre a dificuldade no município quanto as indicações e pedidos que não 
estão sendo atendidos e propôs uma reunião com prefeito e secretários para tratarem da 
situação e traçarem algumas metas para o município. A vereadora Silvanei por sua vez, 
manifestou sentimento de desamparo quanto ao Executivo. Agradeceu ao Conselho Municipal 
de Educação, juntamente com a secretária de educação pela Conferência onde trataram de 
melhorias para o município. Agradeceu também ao vice-prefeito Sandoval pela sua força de 
vontade de ajudar o município, pela ajuda no Centro de Reabilitação. Relatou sobre a Semi 
UTI explicando que a mesma está em manutenção e precisa ser utilizada, sobre o atraso no 
consórcio e agradeceu ao secretário Nasin pelo apoio ao Rotary. Explanou sobre a falta do 
caminhão pipa e sobre a brigada municipal para que o município trabalhe com prevenção. 
Seguindo a ordem de inscrição o presidente Rosiel fez o uso da tribuna efez um 
esclarecimento a população em relação ao seu trabalho juntamente com os vereadores João 



  

 

 

 

Neto e Silvano relatando do recurso que conseguiram e infelizmente perderam. Fez a leitura 
do ofício onde o Deputado Nelson Barbudo respondeu a solicitação do caminhão pipa. 
Demonstrou indignação ao executivo pois o município não pôde ser contemplado por 
inadimplência e por não ter nenhuma posição do executivo.Solicitou uma reunião com o 
prefeito e secretários competentes, principalmente ao setor de obras. Não havendo mais uso 
da palavra, passou-se para a Ordem do dia, com a leitura do parecer da Comissão referente 
ao Projeto de Lei nº 006/2022 (abertura de Crédito Adicional Suplementar), colocado em 
discussão e votação com emenda apresentada, foi aprovado. Leitura do parecer da comissão 
referente ao Projeto de Lei nº009/2022 (Altera Lei Municipal nº 1.147/2018, institui gratificação 
especial) o projeto foi à discussão e votação em 1º turno e foi aprovado.Leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº069/2021 (Concessão de lotes no Distrito Industrial 
para a Empresa Padilha Transportes. Colocado em discussão e votação nominal em 2º turno 
o projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto 
de Lei nº 075/2021 (Concessão de lotes no Distrito Industrial para a Empresa Gabriel Junior 
Acessórios e Eventos), colocado em discussão e votação nominal em 2º turno o projeto foi 
aprovado por unanimidade.Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a 
mesma convocando a próxima sessão ordinária para o dia 13 de maio, às 19:00 horas.Esta 
Ata após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores que estiverem presentes.  
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