
 

  

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do dia 28 de Julho de 2022 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e 

dezenove minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira a 

maioria dos vereadores com a ausência dos Vereadores Lindomar Duarte e José Quirino. 

Aberto a sessão foi lida a ata da sessão anterior e aprovada, na seqüência foi realizada a 

leitura do Projeto de Lei nº 022/2022 (Altera a Lei Municipal nº 1.054/2016 – Estrutura 

Administrativa da Prefeitura – Extinção do Cargo de Supervisor de Veículos da Saúde, 

Criação do Cargo de Gerente de Frota da Saúde e Criação do Cargo de Auxiliar de 

Procuradoria) juntamente de seu parecer. Colocado em discussão, o vereador Anirson 

pediu vista do Projeto para melhor entendimento sobre o mesmo. Segue-se a Sessão com 

a leitura do Projeto de Lei nº 031/2022 (Altera a Lei Municipal nº 1.031/2016 PCCS da 

Prefeitura – Alterar a carga horária dos Odontólogos, Auxiliar de Consultório Dentário e 

Técnico de Higiene Dentária) juntamente de seu parecer. Colocado em discussão e 

votação nominal, em regime de urgência especial, sendo dispensadas as formalidades de 

votação entre o primeiro e o segundo turno, procedendo a votação dos dois turnos nessa 

reunião, o mesmo foi aprovado com 6 (seis) votos favoráveis dos seguintes vereadores: 

Anirson, João Neto, Silvano, Rosiel, Lúcia e Ronival. 1 (Uma) abstenção da vereadora 

Silvanei e 2 (duas) ausências dos vereadores Lindomar e José Quirino. Segue-se a sessão 

com a leitura dos seguintes Projetos juntamente de seus pareceres:  

Projeto de Lei nº 032/2022 (Adequação na Lei 1.062/2017 (Critérios para instalação de 

feiras comerciais itinerantes); Projeto de Lei nº 033/2022 (Prorrogação do prazo de 

locação de imóvel onde funciona o SEFAZ); Projeto de Lei nº 034/2022 (Autorização 

para abertura de Crédito Especial no Orçamento); Projeto de Lei nº 035/2022 (Altera a 

tabela da Lei Municipal nº 1.383/2022 – aumentar número de vagas dos Brigadistas; 

Projeto de Lei nº 036/2022 (Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial 

ou Total de Dotação); Projeto de Lei nº 038/2022 (Abertura de Crédito Adicional por 

anulação Parcial ou Total de Dotação); Projeto de Lei nº 039/2022 (Abertura de Crédito 

Adicional Especial por Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores). Os referidos 

Projetos foram à discussão e votação e foram todos aprovados por unanimidade. Não 

tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma. 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 ausente __________________________________________________________ 

LINDOMAR DUARTE DA SILVA ausente______________________________________________________ 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA_________________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS_________________________________________________________________ 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA___________________________________________________________ 



 

  

 

 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO________________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


