
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MAIO DE 2021 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 15 

minutos, junto ao plenário da câmara municipal de vereadores de Juscimeira, com a 

ausência dos vereadores Ronival Soares Santos e Lindomar Duarte assim verificado 

pelo 1º secretário, invocando a proteção de Deus e agradecendo a presença dos 

senhores vereadores e do público, o Presidente Rosiel Ferreira de Oliveira, declarou 

aberta a Sessão, pedindo para o vereador Silvano realizar a leitura bíblica. Segue-se a 

sessão com a leitura da Ata da sessão anterior, sendo a mesma lida, discutida e 

aprovada. O presidente solicitou a secretária a leitura dos seguintes projetos: Projeto de 

Lei nº 008/2021 que dispõe sobre o código de obras e parcelamento de solo no 

município de Juscimeira. Projeto de Lei nº 031/2021 que dispõe sobre Autorização para 

abertura de Crédito Especial e Suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal de 

Juscimeira. Ato contínuo o presidente solicitou a leitura do termo de doação de autoria 

deste Poder Legislativo. Passou-se então para a leitura das indicações. Indicação nº 

008/2021 de autoria do vereador Silvano Dourado onde indica a necessidade de 

viabilizar a construção de galerias pluviais (boca de lobo), na junção da rua Dois Irmãos 

com a Travessa Francisco Umeno, na Sede deste Município. A indicação foi em 

discussão e votação e foi aprovada. Indicação nº 006/2021 de autoria do vereador João 

Neto Lima Aguiar que indica a necessidade de construir 03 (três) redutores de 

velocidade (quebra-molas) na Rua Mazinho Tavares, antiga Rua “A”, no distrito de 

Santa Elvira, neste município. Levada em discussão e votação, a mesma foi aprovada. 

Indicações de autoria da vereadora Silvanei Correia Cavalheiro. Indicação nº 004/2021 

solicita a necessidade e conveniência de que seja retomada a distribuição dos 

medicamentos nos PSF’s dos Distritos, neste município. Indicação nº006/2021 solicita a 

necessidade de conveniência de se fazer um estudo, viabilizando a implantação de uma 

unidade da Defesa Civil no Município. As indicações foram em discussão e votação e 

foram aprovadas. Indicação nº 005/2021 de autoria dos vereadores Silvanei e Lindomar 

Duarte, onde solicita a necessidade e conveniência de efetuar a expansão da rede de 

distribuição de água aos sitiantes, na região de Irenópolis. Indicações de autoria da 

vereadora Lúcia Ferraz Gonçalves de Almeida. Indicação nº 003/2021 solicita a 

necessidade e conveniência de que através de recursos próprios do Orçamento do 

Município ou através de convênios com o Estado, a instalação de câmeras de 

segurança nas principais entradas e saída dos distritos e povoado, neste município. 

Indicação nº 004/2021 solicita a obra de asfaltamento, com a devida infraestrutura das 

vias públicas dos Distritos e Povoado, bem como, instalação de redutores de velocidade 

(quebra-molas), neste município. Indicação nº 005/2021 que dispõe sobre a 

necessidade e conveniência de se colocar placas de identificação nas ruas Almirantes 

Barroso e Tamandaré, ou seja, Rua Almirante Barroso, passa a denominar-se Rua Uriel 

de Souza Alencar e a Tamandaré, Rua Nelson Nunes Nogueira (Douglas da Baixada). 

Foram a discussão e votação, as mesmas foram aprovadas. Segue-se a sessão com a 

leitura das Moções. Moção nº 001/2021 autores dos vereadores Silvano Dourado e João 

Neto com aval dos demais Edis, moção de aplausos às funcionárias: Cirlene Ferreira 

Rocha da Costa, LaurianeYamassaki de Oliveira, Raquel Nascimento de Sá, Fernanda 

Alves dos Santos e Madalena Gomes Moreira pelo belo trabalho prestado em nosso 

município. Moção nº 002/2021, autores vereadores Silvano Dourado e João Neto com 

aval dos demais Edis, Moção de apreciação e aplausos, ao Vice-Prefeito Sandoval 

Simão Vaz pelos seus relevantes serviços prestados ao desenvolvimento social do 



nosso município. As moções foram levadas à discussão e votação e foram aprovadas. 

Moção nº 006/2021 de autoria da vereadora Silvanei Cavalheiro com aval dos demais 

Edis, Moção de pêsames e solidariedade à família Silva, pelo falecimento de sua ente 

querida, a Senhora Leontina Duarte da Silva. A moção foi à discussão e votação, sendo 

a mesma aprovada. Segue-se a sessão com as moções nº 001 e 002/2021 de autoria 

da Vereadora Silvanei sendo colocadas em discussão e votação, onde foram 

aprovadas.O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de Requerimento 

Oral. Não havendo requerimento oral, o presidente solicitou ao Secretário a chamada 

para o uso da palavra livre por ordem de Inscrição. Pela ordem o vereador José Quirino 

parabenizou o prefeito Moisés dos Santos pelo trabalho de asfaltamento do bairro Cajus 

e da Vila Xavier.... O vereador Anirson por sua vez, no uso da palavra livre fez uma 

cobrança em relação às condições das estradas rurais e os poços artesianos em nosso 

município. Não havendo mais uso da palavra livre, passou-se para a ordem do dia onde 

o Presidente solicitou a secretária a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, 

economia e finanças referente ao Projeto de Lei nº 029/2021 que dispõe sobre as 

Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município de Juscimeira para o exercício 

financeiro de 2022. Colocado em discussão e votação em 1º turno, o mesmo foi 

aprovado. Seguindo a sessão o presidente deliberou ao plenário à votação do Projeto 

de Lei nº 008/2021 pedindo à secretária para fazer a leitura do Parecer da Comissão. 

Colocado em discussão e votação Nominal com a Emenda apresentada, a mesma foi 

aprovada. Ato contínuo foi solicitado pelo presidente a leitura do Ofício de autoria do 

Executivo Municipal, solicitando sessão extraordinária. Não tendo mais a tratar nesta 

sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária para 

o dia 28 de maio, às 19:00 horas. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por 

todos os vereadores que estiverem presentes. 


