
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE MAIO DE 2021 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, junto 

ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Juscimeira, com a ausência dos 

vereadores Silvano Dourado e Lindomar Duarte, assim verificados pelo 2º 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 Lúcia realizar a leitura bíblica. Logo o presidente 

solicitou à secretária, a leitura da Ata referente à sessão anterior, sendo a mesma 

votada e aprovada. Segue-se a sessão com a leitura dos seguintes projetos: Projeto de 

Lei nº 032/2021. Projeto de Lei nº 002/2021de autoria da Mesa Diretora. Projeto de 

resolução nº 001/2021 de autoria da mesa diretora – Alteração no regimento interno. Ato 

contínuo, o presidente solicitou a leitura das indicações. Indicação 003/2021 de autoria 

do vereador Anirson Francisco de Oliveira, onde solicita um caminhão pipa para molhar 

as ruas do Distritos de Irenópolis. Indicação 004/2021 solicita a necessidade de se 

construir um Posto de Saúde no Assentamento 17 de Março, neste município. Foram 

em discussão e votação sendo as mesmas aprovadas. Segue-se a sessão com a leitura 

das moções. Moção nº 001/2021 de autoria da vereadora Lúcia Ferraz com aval dos 

demais Edis, moção de aplausos ao Dr. Deibett Ortega da Silva e as enfermeiras 

Marlene de Carvalho Silva, Paula Fernanda Sousa, Josenilda Oliveira Anjos Souza, 

Maria Filomena Santos, Laís Nayara da Silva, Liliane Cesário dos Santos, Adriana Alves 

Santos, Janaína Bueno Marques, Karla Nayara Andrade, Aucilene Dias Lourenço, 

Iracema Silva Amorim, Lawanda Mahane Silva, Luzia Alexandre Santos, Silvana 

Oliveira, Rozangela Lopes Lacerda pelo belo trabalho prestado em nosso município. 

Moção nº 003/2021 do autor do vereador Ronival Soares Santos com aval dos demais 

edis, moção de aplausos à Médica Raianny Karla Santos Oliveira por atender com 

precisão à população juscimerense neste momento tão difícil que estamos enfrentando. 

Moção nº 004/2021, moção de aplausos às senhoras Elizabeth Maria Santos e Vera 

Lúcia Aguiar, pelo empenho e dedicação durante 42 anos em nosso município. Moção 

nº 005/2021, moção de pêsames à família do Senhor Salvador Gomes da Silva pelo seu 

falecimento de seu ente querido. Moção nº006/2021, moção de pesar à família pelo 

falecimento do senhor Antônio Pedro da Silva. Moção nº 007/2021 de autoria da 

vereadora Silvanei Pereira Cavalheiro com aval dos demais edis, moção de aplausos à 

Secretária Municipal de Educação, senhora Brunna Martins dos Santos Marinho, 

coordenadora Edinice Moreira dos Santos, equipes de professores, ADIs, Diretores, 

coordenadoras e dedicação no desenvolvimento do “Programa a União Faz a Vida” em 

nosso Município. As moções foram à discussão votação e foram aprovadas. Não 

havendo nenhuma inscrição de requerimento oral, o presidente solicitou ao 2º secretário 

a chamada para o uso da palavra livre conforme a ordem de inscrição. Pela ordem o 

vereador José Quirino trouxe a importância do uso dos meios de comunicação e 

expressou sobre seus feitos importantes nas gestões passadas. Seguindo a ordem o 

vereador Anirson também ressaltou a importância do uso da tecnologia e comentou 

sobre as indicações que fez, a construção do Posto de Saúde no Canta Galo, e 

agradeceu ao Prefeito por mandar os técnicos para analisar os problemas da região. Na 

seqüência a vereadora Silvanei parabenizou o vereador José Quirino pelo seu 

aniversário e também pelas histórias relembradas do nosso município, enalteceu ainda 

a importância que a história do município de Juscimeira tem e que precisava ser 

exposta a todos. Seguindo a ordem de inscrição, o vereador Ronival deu início ao uso 



de sua palavra parabenizando o vereador José Quirino pelo seu aniversário e também a 

Elizabeth Maria Santos e a Vera Lúcia Aguiar pelo belo serviço prestado em nosso 

município. Parabenizou também o secretário de saúde Nassin e prefeito Moisés pela 

entrega dos tablets às Assistentes Sociais. O presidente solicitou a secretária para fazer 

a leitura do Projeto de Lei nº 029/2021 – que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, 

foi colocado em discussão e votação e o mesmo foi aprovado em 2º turno. Ato contínuo 

foi realizada a leitura do Projeto de Lei nº 031/2021 – dispõe sobre abertura de crédito 

especial para atender a secretaria municipal da saúde, foi a 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 11 de Junho de 2021 às 19h00 

horas. Esta ata após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores que 

estiverem presentes.  

Retificação da Ata do dia 28 de Maio de 2021. 

Encerrando-se a sessão, foi submetido ao plenário pelo presidente, a leitura do projeto 

033/2021 (ITBI), onde foi levado a discussão e por  ordem de organização, não foi 

aceito a leitura. No ensejo o vereador Ronival Soares relatou sobre a peleja do 

funcionamento das agências dos correios nos distritos de Santa Elvira e Fátima de São 

Lourenço, como também pediu a atenção ao Prefeito em relação ao ex vereador e atual 

gerente de obras, Sebastião (Teca), por faltar com respeito e agir de má fé com os 

vereadores através de seu comportamento nas redes sócias e deixou claro que não 

servirá de “tranpolim” para o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


