
    ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23 DE JULHO DE 2021 

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às 19h20min, reuniu-se junto 

ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira os vereadores da legislatura com a ausência da 

vereadora Silvanei Pereira. O Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e 

invocando o nome de Deus abriu a sessão solicitando à Secretária a leitura da Ata da Sessão 

anterior, que foi colocada em discussão e em votação sendo a mesma aprovada. Segue-se a 

sessão com a leitura do Parecer referente ao Projeto de  

Lei nº 032/2021 (altera o código tributário do município), levado à discussão  o vereador Anirson 

fez pedido de vista do projeto para melhor estudá-lo, o vereador José Quirino por sua vez, alega 

concordar com o vereador Anirson, pois não teve acesso ao projeto e que é necessário uma 

maior análise. Ato contínuo o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 034/2021 

(Abertura de Crédito Adicional Especial para atender a Secretaria Municipal de Saúde), logo foi 

lido o parecer da comissão onde foi colocado em discussão e pela ordem o vereador José 

Quirino indagou sobre as diferenças dos projetos, os vereadores Anirson e Silvano trouxeram a 

importância de se aprovar o referido projeto, pois o mesmo é de grande relevância par o 

município, o vereador Ronival Soares relatou sobre as melhorias na saúde do nosso município. 

Foi levado a votação sendo o mesmo aprovado. Segue-se a sessão com a leitura do Projeto de 

Lei nº 035/2021 que dispõe sobre a concessão de direito real de uso, de lote no Distrito Industrial 

e do Parecer da Comissão referente ao projeto. Levado em discussão o vereador Lindomar 

Duarte relatou sobre a existência de inconstitucionalidade sobre a votação do referido projeto, 

entrando em confronto com vereador Silvano Dourado o vereador Lindomar Duarte afirmou que 

entrará no Ministério Público para contestar o projeto, pois o mesmo não é oportuno para uma 

sessão extraordinária. Seguindo a discussão o vereador Silvano Dourado, esclareceu sobre o 

processo da tramitação do projeto e se pôs em debate com o vereador Lindomar. Ato contínuo o 

vereador José Quirino discorreu sobre o respeito uns para com os outros e disse ainda sobre a 

importância de se aprovar o referido projeto e chamou a atenção do prefeito para que se atente 

ao fato de algumas empresas não cumprirem com as metas empregadas fazendo com que 

assim elas possam devolver ao município para que novas empresas possam fazer uso 

corretamente. A vereadora Lúcia Ferraz, explanou sobre a magnitude do projeto, pois o projeto 

faz referência à geração de empregos. Na seqüência o vereador Anirson falou sobre a 

importância de manter a ordem na casa, o vereador Ronival explanou sobre a soberania do 

plenário e que o projeto e parecer deveria ser submetido ao plenário para o andamento da 

sessão. Desta feita o presidente submeteu ao plenário à realização da votação, sendo 7 votos 

favoráveis, 1 voto contrário e 1 ausência. O projeto foi à votação nominal onde o vereador 

Anirson Francisco de Oliveira concedeu voto favorável, vereador João Neto Lima Aguiar voto 

favorável, José Quirino da Silva voto favorável, vereador Lindomar Duarte da Silva concedeu 

voto contrário, pois indagou que o projeto está irregular, vereadora Lúcia Ferraz Gonçalves de 

Almeida concedeu voto favorável, vereador Ronival Soares Santos voto favorável, vereador 

Rosiel Ferreira de Oliveira concedeu voto favorável e por fim vereador Silvano Dourado de 

Souza voto favorável, sendo o mesmo aprovado. 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.  
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