
 

  

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2021 

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e vinte 
e oito minutos teve início a sessão ordinária no plenário da câmara municipal de 
Juscimeira – MT onde foi verificada a presença de todos os vereadores pelo 
primeiro secretário. Foi lida a ata da sessão anterior, sendo a mesma discutida e 
aprovada. Segue-se a sessão com a leitura do parecer prévio de autoria do tribunal 
de contas, referente às contas do poder executivo – exercício de 2019 e do projeto 
de lei nº 033/2021 que dispõe sobre concessão de desconto do imposto sobre 
transmissão de bens inter vivos (ITBI). Ato contínuo foi feita a leitura das 
indicações. Indicação nº 009/2021 de autoria do vereador Silvano Dourado onde 
solicita a realização de extensão da rede de água, na localidade conhecida como 
“bairro limeira”, indicação nº 010/2021 solicita a pintura dos meios-fios, postes de 
iluminação e árvores, em toda a extensão do perímetro urbano, dos distritos, 
povoados e Sede do Município.Indicação nº 008/2021 indica a reforma da ponte 
sobre o córrego belezinha localizada no Assentamento Beleza, neste Município. 
Indicação nº 009/2021 de autoria do vereador Ronival Soares Santos onde solicita 
instalação de placas identificativas, ressaltando a proibição da pesca em cima da 
ponte, sob o Rio São Lourenço, neste município. Indicação nº 010/2021 solicita a 
necessidade e conveniência de se construir abrigo coberto, com assentos no Posto 
de Saúde “VALDIVINO LUIZ PEREIRA” localizado no Distrito de Fátima de São 
Lourenço, neste município para acomodar os usuários que para ali se dirigem. 
Indicação nº 007/2021 de autoria da vereadora Silvanei Correia Cavalheiro onde 
solicita a necessidade de se providenciar a atualização do Mapa da cidade, 
definindo seus limites de bairros residenciais, bem como, identificação das ruas, da 
Sede, Distrito e Povoado. Indicação nº 002/2021 de autoria dos vereadores Rosiel 
Ferreira e José Quirino da Silva onde solicitam a viabilidade de se fazer a 
desapropriação do Balneário SESC, antigo Balneário Thermas na Sede deste 
município. As indicações foram em discussão e votação e foram aprovadas. Segue-
se a sessão com a leitura do requerimento nº 001/2021 de autoria da vereadora 
Silvanei onde requer informações acerca do RGA dos servidores públicos do 
município de Juscimeira, assegurado na Constituição Federal. O requerimento foi à 
discussão e votação sendo aprovado. O presidente solicitou a leitura das moções, 
moção 003/2021 de autoria do vereador Silvano Dourado de Souza com aval dos 
demais Edis moção de apreciação e aplausos ao Padre Lauri Rodrigues da Silva 
pelos seus relevantes serviços prestados ao desenvolvimento humano ao 
município de Juscimeira através da evangelização e do  trabalho pastoral. Moção 
nº 004/2021, moção de aplausos a João Pedro Marinho da Silva pelos seus 
relevantes serviços prestados na comunidade Jucimeirense. As moções foram em 
discussão e votação e foram aprovadas. Moção nº 008/2021 autora vereadora 
Silvanei Cavalheiro com aval dos demais Edis, moção de pêsames e solidariedade 
aos familiares de Graciano Venâncio Vieira em razão de seu falecimento. A moção 
foi à discussão e votação e foi aprovada. O presidente aguardou alguns instantes 
para que os nobres Edis façam Requerimento Oral, pela ordem o vereador Ronival 



 

  

 

 

Soares submeteu ao plenário o Projeto de lei nº033/2021 que versa sobre o 
desconto do ITBI para que o plenário pudesse deliberar para o mesmo ser votado 
na ordem do dia. A vereadora Silvanei Cavalheiro também fez um requerimento de 
uma sessão solene para o dia 22/06/2021 às dezenove horas onde estará presente 
a instrutora do programa a União faz a vida, Jussara. Os requerimentos foram à 
discussão e votação e foram aprovados. Passando para o uso da palavra livre, pela 
ordem de inscrição o vereador Silvano Dourado iniciou sua fala agradecendo ao 
Otacílio, engenheiro da prefeitura, pela ajuda no projeto referente à feira livre e 
também o Secretário Celso pela competência e parceria feita com os vereadores. 
Seguindo a ordem a vereadora Silvanei Cavalheiro fez agradecimentos aos 
Secretários de planejamentos, secretário de Obra e toda equipe que tem 
trabalhado junto às emendas que os vereadores têm conquistado, relatou sobre os 
valores que estão no setor de planejamento pra ser organizado o planejar da 
quadra e construção dos quiosques da praça matriz, parabenizou os vereadores 
João Neto e Silvano pela reforma da feira livre, ao prefeito por sempre estar apto a 
atender e encerrou fazendo o convite a todos a se fazerem presente na sessão 
solene no dia 22/06/2021. Segue-se a ordem com o uso da palavra do vereador 
Lindomar Duarte, onde fez alguns questionamentos sobre as pavimentações 
asfálticas, pois como ainda não chegou ao término, solicitou quebra-molas na Vila 
Xavier e Cajus II. Ressaltou a gratidão em ter cumprido com a promessa da Vila 
Xavier e parabenizou a indicação da vereadora Silvanei sobre a extensão de água 
e o Deputado Max pelo empenho e batalha que ele vem fazendo pelo município de 
Juscimeira. Pela ordem o vereador Anirson parabenizou a todos pelas moções e 
parabenizou também o setor de obra que iniciou as obras das estradas, agradeceu 
aos vereadores mais experientes pela acolhida e união em prol de Juscimeira. 
Seguindo a ordem a vereadora Lúcia Ferraz fez o uso da palavra livre fazendo um 
apelo em prol à área da saúde, pois o salário da classe de enfermagem está 
defasado. Parabenizou ao João Pedro pelo seu desempenho no nosso município. 
Agradeceu ainda as emendas parlamentares que conseguiu que já começaram a 
chegar a nosso município, como por exemplo, a entrega de 29 aparelhos de ar 
condicionado para a escola Campos Sales, emenda de 02 ambulâncias sendo 01 
destinada á Placa de Santo Antônio e a outra pra Sede. A terceira está vinda com 
emenda parlamentar para o SAMU de Juscimeira. Agradeceu a todo o apoio dos 
deputados pelo recapeamento da BR 270 e pelos 18 aparelhos de ar condicionado 
para a Escola Dom Vunibaldo. Relatou sobre o curso que está em andamento onde 
25 alunos estão se qualificando na área de construção civil, revestimento de 
cerâmica, e o próximo curso que está por iniciar onde mais 25 pessoas irão se 
qualificar em costura industrial. O vereador Ronival Soares Santos no uso de sua 
palavra, iniciou sua fala agradecendo a todos os envolvidos na empreitada sobre os 
correios de São Lourenço de Fátima, Santa Elvira, Irenópolis e Placa de Santo 
Antônio onde em breve o convênio para o funcionamento estará sendo assinado 
pelo prefeito. Externou gratidão ao secretário Celso e ao prefeito Moisés pelo 
trabalho realizado em Fátima de São Lourenço e esclareceu sobre o porquê os 



 

  

 

 

maquinários estão levando muito tempo para realizar o serviço no distrito, que é 
devido à grande demanda que o mesmo possui. Disse também sobre as emendas 
do Deputado Nininho pro Ginásio de esporte de Fátima de duzentos e cinquenta 
mil, mobília da creche de Santa Elvira, lama asfáltica, agradeceu ao Júlio do DAE 
pela iluminação do setor industrial, e encerrou parabenizando a vereadora Lúcia 
Ferraz pela moção às enfermeiras. Passando para a ordem do dia o presidente 
solicitou a leitura do projeto de resolução nº001/2021 de Autoria da Mesa Diretora – 
Alteração nos parágrafos do Artigo 118 do Regimento Interno foi colocada em 
discussão e votação nominal, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo 
foi feita a leitura do parecer da Comissão referente ao projeto de lei nº 001/2021 de 
Autoria da mesa diretora – contratação do servidor para o legislativo. Colocado em 
discussão e votação o mesmo foi aprovado. Foi submetido ao plenário a leitura do 
parecer prévio de autoria do tribunal de contas, referente às contas do poder 
executivo – exercício de 2019 e do projeto de lei nº 033/2021. Foi a discussão e 
votação e o mesmo foi aprovado. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o 
Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 
25 de Junho de 2021, às 19:00 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 DA SILVA 
LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA 
RONIVAL SOARES SANTOS 
ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 
SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO 
SILVANO DOURADO DE SOUZA 
 
Retificação – No tocante a indicação nº002/2021 de autoria dos vereadores Rosiel 
Ferreira e José Quirino onde sugere à viabilidade de se fazer a desapropriação do 
balneário SESC seguindo as seguintes considerações: acreditando que o turismo 
vem sendo uma das alternativas de desenvolvimento de nosso município, é 
responsável pela geração de emprego, está baseado na Lei nº 4.132/1962 que 
define os casos de desapropriação por interesse social. Pelo exposto que os 
mesmos propuseram esta reivindicação. 


