
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 
 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 
vinte e nove minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a 
ausência dos vereadores Anirson Ferreira, José Quirino e Ronival Soares assim 
verificado pelo 1º Secretário, invocando a proteção de Deus e agradecendo a presença de 
todos, o Presidente Rosiel Ferreira de Oliveira declarou aberta a sessão com a leitura 
bíblica realizada pela vereadora Silvanei Cavalheiro. Logo, solicitou à secretária a leitura 
da Ata referente à sessão anterior, sendo a mesma aprovada. Segue-se a sessão com a 
leitura dos seguintes Projetos: Projeto nº 051/2022 que dispõe sobre Concessão de área 
localizadas no Distrito Industrial para a Empresa MG TRANSPORTES E COMÉRCIO 
DE CEREAIS; Projeto nº 054/2022 que dispõe sobre Reajuste do Piso Salarial dos 
Professores; Projeto nº 057/2022 que dispõe sobre Concessão de áreas localizadas no 
Distrito Industrial para a Empresa M. Rodrigo Bernardes LTDA e Projeto nº 059/2022 
dispõe sobre aumento salarial para os cargos efetivos de Agende de Saúde. Segue-se a 
sessão com a leitura das indicações. Indicação nº 017/2022- autoria do vereador Rosiel 
Ferreira de Oliveira (Propõe a necessidade de se cumprir o disposto no parágrafo único 
do Artigo 147 da Lei Orgânica do Município de Juscimeira. Indicação nº 032/2022 autora 
vereadora Silvanei Correia Cavalheiro (necessidade de promover na Jurisdição do 
município de Juscimeira, “Curso de Capacitação” para cuidadores (as) de Idosos. 
Indicação nº 020/2022 autora vereadora Lúcia Ferraz (indica Projeto de Lei que disponha 
sobre denominação do Distrito Industrial, Comercial e Serviços do Município, de 
“Distrito Industrial, Comercial e Serviços Carlos Gomes Bezerra”. As indicações foram à 
discussão e votação e foram todas aprovadas. Seguindo foi realizada a leitura dos 
requerimentos. Requerimento nº 001/2022 de autoria da vereadora Silvanei Cavalheiro, 
onde requer a alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI de 3% 
por cento, para 2% por cento. Requerimento 002/2022- Envio de Projeto de Lei à Câmara 
Municipal concedendo a diferença da Revisão Geral dos Salários dos Servidores 
Municipais, a aplicação do Índice Inflacionário do período de 2020 e 2021. Ato contínuo 
foi realizada a leitura da Moção nº 015/2022 autora vereadora Lúcia Ferra com Aval dos 
demais Edis, Moção de Pêsames e Solidariedade pelo falecimento do Senhor Aurindo 
Lopes de Souza. A moção foi à discussão e votação e foi aprovada. Não havendo 
requerimento oral e uso da palavra livre, passou-se para a Ordem do Dia com a leitura do 
Parecer da Comissão, referente às Contas do Executivo, onde a Comissão de Justiça, 
Economia e Finanças, exarou Parecer favorável às Contas Anuais de Governo – 
Exercício 2021, de responsabilidade do Senhor MOISÉS DOS SANTOS. As contas 
foram à discussão e votação nominal, no qual o vereador João Neto concedeu voto 
favorável, vereador Lindomar Duarte voto favorável, vereadora Lúcia Ferraz voto 
favorável, vereador Rosiel Ferreira favorável, vereadora Silvanei Cavalheiro voto 
favorável e vereador Silvano Dourado voto favorável. Sendo assim, as Contas do 
Executivo, Exercício 2021, foram APROVADAS com 06 (seis) votos FAVORÁVEIS, e 
03 (três) ausências, do Vereador ANIRSON FRANCISCO DE OLIVEEIRA, Vereador 



  

 

 

 

JOSÉ QUIRINO DA SILVA e Vereador RONIVAL SOARES SANTOS. Prosseguindo a 
sessão foi realizada a Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022, relativo às 
contas do exercício 2021. Colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado. 
Leitura dos Pareceres referente ao Projeto de Lei nº 049/2022 (Orçamento para o 
Exercício financeiro de 2023) e Projeto 050/2022 (Dispõe sobre Alteração dos Anexos do 
PPA e LDO) Os Projetos foram à discussão e votação e foram aprovados em 1º turno por 
unanimidade. Leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 052/2022 (Dispõe sobre 
prorrogação do prazo de locação do imóvel para o funcionamento da Unidade de Saúde 
Beira Rio). Foi à discussão e votação e foi aprovado. Leitura do Parecer referente ao 
Projeto de Lei nº 002/2022 de autoria do Vereador Rosiel Ferreira de Oliveira 
(Denominação de Logradouro Público). O Projeto foi à discussão e diante a elucidações e 
debates, o projeto foi à votação sendo aprovado com 4 (quatro) votos favoráveis, 3 (três) 
ausências e 2 (duas) abstenções sendo elas do Vereador Silvano e Vereadora Silvanei. 
Não tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a 
próxima Sessão Ordinária, para o dia 11 de Novembro de 2022, às 19h00min horas. Esta 
Ata após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores que estiverem presentes. 
 
ANIRSON FRANCISCO DE OLIVEIRA ausente_________________________________________________ 

JOÃO NETO LIMA AGUIAR_________________________________________________________________ 

JOSÉ QUIRINO DA SILVA ausente 

LINDOMAR DUARTE D SILVA______________________________________________________________ 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA_________________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS ausente 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA___________________________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO________________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA____________________________________________________________ 


