ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2021
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezenove horas,
junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Juscimeira, com todos os
vereadores presentes, assim verificados pelo 1º secretário, invocando a proteção de
Deus e agradecendo a presença dos senhores vereadores e do público que participa
online, o Presidente Rosiel Ferreira de Oliveira, declarou aberta a sessão pedindo para
vereadora Silvanei realizar a leitura bíblica. Logo o presidente solicitou à secretária, a
leitura da Ata referente a sessão anterior, sendo a mesma votada e aprovada.Segue-se
a sessão com a leitura dos seguintes projetos: Projeto de Lei nº 018/2021(Alteração da
Lei municipal nº 635 de 20 de maio de 2005 que dispõe sobre Criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural e sustentável). Projeto de Lei nº
019/2021(Alteração/atualização do anexo I da Lei municipal nº 1.091 de 16 de outubro
de 2017 que autoriza o executivo a implantar no município de Juscimeira o “Programa
Porteira Adentro”.Projeto de Lei nº 020/2021(Alteração da lei municipal nº 1.115 de 28
de março de 2018 que dispõe sobre a disciplina de concessão de benefícios eventuais
no âmbito da política municipal e da assistência social.Projeto de Lei nº
021/2021(Autorização para abertura de crédito especial no orçamento da prefeitura
municipal no exercício 2021). Projeto de Lei nº 022/2021(Autorização para abertura de
crédito suplementar no orçamento da prefeitura municipal de Juscimeira no exercício
2021). Seguindo a sessão o presidente solicitou a leitura do veto da emenda modificada
no parágrafo 4º do artigo 11 do Projeto de Lei nº 002/2021 que institui normas
administrativas específicas para inscrição, protesto e ajuizamento da dívida ativa da
Fazenda Pública Municipal e dá outras Providências.Ato contínuo,o presidente solicitou
a leitura das indicações.Indicação 002/2021 de autoria do vereador Lindomar Duarte da
Silva, indica a necessidade de se tomar medidas para a criação de um Projeto de Lei
para que sejam liberados da taxa de água bem como prorrogação do prazo para
pagamento e suspensão de corte do fornecimento de serviços básicos essenciais, água
e energia elétrica, tanto de pessoas físicas como de micro e pequenas empresas no
nosso município. Indicação 003/2021, necessidade de se construir uma praça de lazer
no bairro Cajus nas proximidades do Salão Frei Galvão neste município. As mesmas
foram em discussão tendo a indicação nº 002 3 votos contrários e 4 favoráveis sendo
assim aprovadas. Segue-se a leitura das indicações. Indicação 001/2021 de autoria do
vereador Rosiel Ferreira de Oliveira, necessita com urgência a reforma das calçadas da
rua Campos Sales no percurso compreendido entre Avenida JK e o córrego Águas
Claras na sede deste município, tendo a acessibilidade para portadores de necessidade
especiais, a indicação foi a discussão e votação e foi aprovada. Indicação 003/2021 de
autoria da vereadora Silvanei Correia Cavalheiro, indica a necessidade de viabilizar a
construção de galerias pluviais na localização entre a rua Goiânia com a rua fortaleza na
sede deste município. A mesma foi em discussão e votação sendo aprovada. Indicação
001/2021 de autoria do vereador Anirson Francisco de Oliveira, indica com urgência
proceder a recuperação das estradas vicinais que dão acesso as propriedades rurais
passando pelo Assentamento Geraldo Pereira de Andrade Grupo um, dois, três, quatro
e cinco até a região do Corguinho neste município e também a reforma das pontes que
dão acesso aos grupos um, dois e três no Assentamento Geraldo Pereira de Andrade, a
ponte nas proximidades da Fazenda Chico Poeira na região do Corguinho. Foi a
discussão e votação, sendo aprovada. Indicação 004/2021 de autoria dos vereadores
Silvano Dourado e João Neto Lima Aguiar, indicam a construção de um terminal

rodoviário nesta cidade de Juscimeira. Indicação 005/2021, indica a necessidade de se
efetuar uma reforma geral na feira livre municipal na sede deste município. As
indicações foram em discussão e votação e as mesmas foram aprovadas. Não havendo
nenhuma inscrição de requerimento oral e o uso da palavra livre, o presidente passou
para a ordem do dia solicitando a leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto
de Lei nº 013/2021 – Autorização para contratação para atender as secretarias de
Administração; Fazenda e Finanças; Infraestrutura; Agricultura e Meio Ambiente;
Departamento de Águas e Esgoto. Colocado em discussão e em votação, o mesmo foi
aprovado. Segue-se a sessão com a leitura do Parecer da Comissão referente ao
Projeto de Lei nº 014/2021 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender à Secretaria de Desenvolvimento Social. Colocado em discussão e votação, o
mesmo recebeu 1 voto contrário, sendo o mesmo aprovado. Por fim, foi realizada a
leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 016/2021 que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para atender à Secretaria de saúde no
Hospital Municipal. Foi colocado em discussão e votação e foi aprovado. Não tendo
mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima
Sessão Ordinária para o dia 09 de abril de 2021, às 19:00 horas. Esta Ata após lida e
aprovada será assinada por todos os vereadores que estiverem presentes.

