
 

  

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 
dezenove minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a ausência da 
Vereadora Lúcia Ferraz, 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, pedindo para Vereadora Silvanei Cavalheiro, realizar a leitura bíblica. Logo o 
Presidente solicitou à secretária, a leitura da Ata referente à sessão anterior, sendo a mesma 
discutida e aprovada. Segue-se a sessão com a leitura do Expediente recebido do Executivo 
que versa sobre Indicação de líder do Prefeito na Câmara Municipal,  leitura do Projeto do 
Decreto Legislativo referente às Contas de governo – exercício 2019, gestão Moisés dos 
Santos, leitura do Projeto de Lei nº 003/2021 de autoria de Mesa, onde dispõe sobre 
contratação de 02 (dois) guardas para o Poder Legislativo (cadastro reserva). Ato contínuo 
foram feitas as leituras das indicações. Indicação nº 011/2021 de autoria do vereador Silvano 
Dourado, onde solicita com caráter de urgência, a pintura no prédio da Unidade Básica de 
Saúde II, denominado Júlia Maria da Silva Costa, localizado no Bairro Beira Rio. A 
indicação foi à discussão e votação e foi aprovada. Indicações de autoria do vereador João 
Neto Lima Aguiar, indicação 008/2021, indica a necessidade de se instalar bancos de 
concreto armado ou cadeiras tipo longarinas na área externa do Posto de Saúde da Família 
(PSF) “Wilson Lemes de Moura”, localizado no distrito de Santa Elvira. Indicação 009/2021 
solicita viabilização de recursos financeiros para pavimentação asfáltica das Ruas do distrito 
de Santa Elvira. As indicações foram em discussão e votação e foram aprovadas. Indicações 
de autoria da vereadora Silvanei Correia Cavalheiro. Indicação 008/2021 solicita a 
necessidade e conveniência de se realizar o patrolamento e encascalhamento das estradas 
vicinais, que dão acesso à comunidade Pantanalzinho, neste município. Indicação 009/2021 
solicita a necessidade e conveniência de fazer a sinalização horizontal em frente aos prédios 
públicos, postos de saúde, escolas, igrejas, creche, hospitais, etc., na Sede deste município. 
As indicações da vereadora foram em discussão e votação e foram aprovadas. Indicações de 
autoria do vereador Ronival Soares Santos. Indicação 011/2021, solicita a necessidade e 
conveniência de se efetuar uma reforma completa na estrutura da Escola Municipal, 
localizada no Assentamento Geraldo Pereira de Andrade, neste Município. Indicação 
012/2021 sugere que a administração municipal, faça a construção do muro no entorno da 
Creche, localizada no Distrito de São Lourenço de Fátima, neste município. Indicação 
013/2021 solicita a necessidade e conveniência de se adquirir 02 (duas) cadeiras novas 
odontológicas para serem instaladas, uma no PSF do distrito de Irenópolis, a outra, no PSF 
do Povoado de Placa Santo Antônio, neste município. Foram à discussão e o vereador 
Anirson relatou sobre a indicação da reforma da escola no assentamento Geraldo Pereira de 
Andrade e disse a respeito da perca de alunos do grupo I e II por falta de ensino de qualidade 
e pediu aos vereadores para que juntos com o Prefeito e Secretaria de Educação, pudessem 
fazer dessa escola uma realidade. Ainda em discussão das indicações, o vereador Lindomar 
parabenizou ao vereador Ronival pelas suas indicações e relatou sobre sua indicação da 
reforma do PSF do GPA em que fez e não foi atendido. O vereador Silvano, esclareceu que 
já foi protocolado o pedido das cadeiras odontológicas e que já estão em andamento a 



 

  

 

 

compra das mesmas. Seguindo a discussão, a vereadora Silvanei em sua vez, foi em defesa a 
qualidade de ensino, pois tem acompanhado o empenho e competência da secretaria de 
educação e dos profissionais. Foram a votação e foram aprovadas. O Presidente solicitou a 
leitura das Moções, moção 009/2021 de autoria da vereadora Silvanei Cavalheiro com aval 
dos demais Edis moção de aplausos ao servidor aposentado Francisco Valderino Correia 
pela conquista de sua aposentadoria na esfera municipal, pela dedicação, pelo trabalho 
eficiente ao longo de mais de trinta anos. Moção de aplausos ao senhor Anastácio Rodrigues 
Cunha, pelos bens serviços prestados à comunidade Jucimeirense, no exercício de suas 
atividades junto à Secretaria Municipal de Saúde. O presidente aguardou alguns instantes 
para requerimento oral, não havendo, passou-se para o uso da palavra livre. Pela ordem, o 
vereador Silvano Dourado, fez o uso da palavra para agradecer atenção do Odair Lima, em 
acompanhar os trabalhos na área industrial e ao Otacílio, Luciano pelo apoio as medições 
nas ruas e agradeceu também ao Prefeito Moisés pela indicação que fez em seu nome. O 
vereador Anirson, falou sobre o Porteira Adentro e pediu para que o caminhão permaneça na 
agricultura familiar, pois quando necessita, o mesmo não se encontra lá. Relatou sobre os 
problemas das estradas e também sobre os poços artesianos, pois o problema não está sendo 
resolvido e as pessoas estão sem água. Seguindo a ordem,  o vereador Ronival Soares relatou 
sobre o parcelamento da Energisa onde na época foi aprovado, e comunicou a todos que está 
iniciando uma investigação para tentar entender o que aconteceu pois o valor a ser pago 
eram de seiscentos e cinquenta mil e as informações que têm é que foi pago um milhão e não 
foi esse o acordo. Convidou aos demais Edis a estarem junto com ele nessa busca. 
Parabenizou o vereador Anirson sobre as cobranças que ele sempre tem ido em busca e por 
sempre se expressar. Finalizou mencionando sobre a postagem do Prefeito sobre a emenda e 
espera que seja cumprido o acordo feito com o deputado em Fátima de São Lourenço. 
Parabenizou ao Prefeito e ao secretário Celso pelo trabalho realizado em São Lourenço e 
elencou que estará mais ativo em suas posturas e dará o mesmo tratamento que receber. O 
vereador José Quirino por sua vez, disse estar a par do parcelamento que na época foi feito 
com a Energisa e pensou que estava tudo certo em relação a isso, mas como o vereador 
Ronival levantou essas questões ele se coloca a disposição para ir em busca de informações 
juntamente com ele. Pra finalizar sua fala referiu-se à escola, onde no período em que foi 
secretário de educação, tinham várias escolas rurais que funcionavam praticamente 3 a 4 
séries em uma sala e o professor tinha que lidar com 15 alunos de todas essas séries onde 
precisava se desdobrar para conseguir dar aulas, explanou sobre o fato de ter que analisar se 
as escolas estão defasadas, pois se estiverem para o bem dos alunos é preciso sim 
redimensioná-las para uma mais próxima. Seguindo a ordem de inscrição, o vereador 
Lindomar Duarte, explanou sobre o parcelamento da energisa e se colocou disposto a estar 
junto com os demais para ir em busca do que realmente aconteceu em busca do pagamento 
dos precatórios. E disse ainda sobre ser a favor de os maquinários estarem em suas 
secretárias destinadas. No ensejo o vereador Ronival pediu uma parte ao vereador Lindomar, 
onde demonstrou sua indignação às postagens do ex vereador Sebastião (Teca) com aval do 
prefeito e pediu uma atitude do presidente em relação a isso. A vereadora Silvanei por sua 
vez, explicou sobre o redimensionamento das escolas e em relação aos maquinários 
discordou no fato de estarem concentrados todos em um mesmo lugar, em uma mesma ação 



 

  

 

 

e que é preciso um planejamento para que tentem atender a todos. Passando para a Ordem do 
Dia,  o Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão, referente as Contas do 
Executivo,  onde a Comissão de Justiça, Economia e Finanças, exarou Parecer favorável às 
Contas Anuais de Governo – Exercício 2019, de responsabilidade do Senhor MOISÉS DOS 
SANTOS. As contas foram à discussão e votação nominal, onde o vereador Anirson 
concedeu voto favorável, vereador João Neto favorável, vereador José Quirino favorável, 
vereador Lindomar voto favorável, vereador Ronival favorável, Vereador Rosiel favorável, 
vereadora Silvanei voto favorável e vereador Silvano voto favorável. Sendo assim, as Contas 
do Executivo, Exercício 2019,  foi APROVADA com 08 (oito) votos FAVORAVEIS, e 01 
(uma) ausência,  da Vereadora LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA.  Ato 
contínuo,  o Presidente colocou o Projeto de Decreto Legislativo em discussão e votação, o 
mesmo foi aprovado. Dando continuidade, o Presidente, solicitou do Plenário, autorização 
em conformidade ao Artigo 132, do Regimento Interno, para que se fizesse a discussão e 
votação, do Projeto de Lei nº 003/2021, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a 
necessidade de contratar 02 guardas para este Legislativo, justificando que será através de 
Seletivo e na forma de cadastro reserva,  colocado em discussão e em votação, o mesmo 
obteve 06 (seis) votos  favoráveis, 01 (voto) contrário  da Vereadora Silvanei Cavalheiro e 
01 (uma) abstenção do Vereador Ronival. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente 
encerrou a mesma, declarando  Recesso Parlamentar em Julho  e convocou a próxima Sessão 
Ordinária, para o dia 13 de agosto  de 2021, às 19h00min horas. Esta Ata após lida e 
aprovada será assinada por todos os vereadores que estiverem presentes. 
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