ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 verificado
pelo 1º secretário, invocando a proteção de Deus e agradecendo a
presença dos senhores vereadores e do público, o Presidente Rosiel
Ferreira de Oliveira, declarou aberta a primeira Sessão Ordinária
pedindo ao vereador Silvano realizar a leitura bíblica. Segue-se a
sessão com a leitura dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 002/2021
de autoria do Executivo Municipal (Institui normas administrativas
específicas para inscrição, protesto e ajuizamento da Dívida Ativa da
Fazenda Pública Municipal). Projeto de Lei nº 003/2021 que dispõe
sobre locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente. Projeto de Lei nº 004/2021 (Alteração na
Lei Municipal nº 1.076/2017, que versa sobre: Pagamento de honorários
de sucumbência aos Procuradores/Advogados do município de
Juscimeira). Projeto de Lei 005/2021 que dispõe sobre a Criação do
Fundo da Procuradoria Geral do Município. Projeto de Lei nº 006/2021
que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Especial no
Orçamento Programa da Prefeitura Municipal. Projeto de Lei nº
007/2021 (Abertura de Crédito Suplementar no Orçamento). Projeto de
Lei nº 009/2021 que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal –
Refis. Ato contínuo, o presidente Rosiel submeteu ao Plenário a leitura
do Projeto de Lei nº 010/2021, que dispõe sobre a Alteração da
denominação do Centro de Educação Infantil São Miguel e dá outras
providências, e do Projeto de Lei nº 011/2021 que dispõe sobre a
Criação do Programa e Assistência ao Transporte Escolar de alunos de
cursinhos preparatórios, profissionalizantes ou tecnólogos do ensino
superior e dá outras providências, sendo os mesmos aprovados para
leitura. Por conseguinte, foi lido o Projeto de Lei nº 012/2021, que dispõe
sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar: Construção e
reforma de pontes e bueiros. Ato contínuo, foi requerido pelo presidente
a votação dos Projetos 009/2021 e 011/2021. O requerimento foi a
votação, sendo o mesmo aprovado. Logo a sessão foi suspensa para
que a Comissão pudesse dar o Parecer sobre a votação dos Projetos. O
presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 001/2021 de autoria da
Vereadora Lúcia Ferraz que dispõe sobre Denominação de Logradouro
Público. Segue-se a sessão com a leitura das indicaçõesde autoria da
Vereadora Silvanei001/2021, necessidade de providências quanto as
áreas descobertas por Agentes de Saúde do Município de Juscimeira, e
002/2021 que relata sobre a necessidade conveniência adequações
internas no Centro de reabilitação João Baiano, colocadas em discussão
e em votação, a mesma foi aprovada. Indicação 001/2021 de autoria da

Vereadora Lúcia Ferraz Gonçalves de Almeida, necessidade da
ampliação, reforma geral e reconstrução do muro do Cemitério Municipal
do Distrito de Irenópolis, sendo a mesma levada em discussão e
aprovação. Indicações de autoria do Vereador Ronival Soares Santos,
001/2021 contratação de um dentista para o PSF de Fátima de São
Lourenço, 002/2021 indica a necessidade de se fazer uma operação
tapa buracos nas vias públicas da sede do nosso município. 003/2021
indica a necessidade de se fazer uma reforma e manutenção do ginásio
poliesportivo no Distrito de Fátima de São Lourenço. Foram levadas a
discussão e votação e foram aprovadas. Indicações de autoria do
Vereador João Neto Lima Aguiar, 001/2021 solicita ampliação do
cemitério municipal do distrito de Santa Elvira, bem como uma reforma
geral, 002/2021 indica a necessidade de construir uma praça
devidamente equipada com aparelhos de ginástica no distrito de Santa
Elvira, e 003/2021 necessidade e conveniência de uma academia ao ar
livre, bem como instalar um parque infantil no distrito de Santa Elvira. As
indicações foram em discussão e votação, sendo aprovadas. O
Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de
Requerimento Oral. A Vereadora Silvanei Pereira Cavalheiro, requereu
ao Relator da Comissão a necessidade de sefazer algo onde os
vereadores se reúnam juntamente com o setor jurídico, antes da sessão,
para estudar os projetos, tirar possíveis dúvidas, para que os
esclarecimentos sejam feitos por total. Colocado o requerimento em
discussão, e em votação, o mesmo foi aprovado. O Presidente solicitou
ao Secretário a chamada para o uso da palavra livre por Ordem de
Inscrição.O Vereador Lindomar Duarte iniciou parabenizando a
Vereadora Lúcia sobre a indicação da reconstrução do muro do
cemitério de Irenópolis e sobre o nome em homenagem à jovem Juliana.
Parabenizou também o Prefeito Moisés pelo término da ponte de
Irenópolis e expos sua alegria referente à união e a vontade dos
vereadores para desenvolver algo melhor para o município, parabenizou
o Deputado Max Russi, pela presidência da Câmara dos Deputados e
ao Bruno Rios pela presidência da ALCEMAT. Por fim, congratulou a
Vereadora Silvanei pelo requerimento exposto. O Vereador Ronival
Soares relatou o fato de planejar o município, pois tem sentido falta de
planejamento em quase todas as secretarias, disse ainda sobre a
Assessoria prestada (SERPREL) ser analisada, pois existe erros, e que
é preciso um planejamento em conjunto, executivo, legislativo e
secretários. O Vereador Silvano congratulou os vereadores Ronival,
João Neto, vereadoras Lúcia Ferraz e Silvanei, pelas indicações
apresentadas pois a comunidade está em constante cobrança das
ações e demonstrou seu desejo de ajudar no desenvolvimento do
município planejando, estudando os projetos em conjunto para melhores

esclarecimentos. O Vereador José Quirino parabenizou a todos pela
eleição, e que estão todos em busca de melhorias para o município,
trabalhando em união analisando bem as suplementações, as
aprovações de projetos, estar atentos para ponderar as ações que não
estiverem em conformidade com a lei. O Vereador Anirson argumentou
sobre a importância da união entre os vereadores, que é preciso
planejarem todos juntos, Prefeito, Vereadores e secretários. Ato
contínuo, o mesmo fez uma cobrança ao Prefeito Moisés de realizar
uma visita à comunidade Santo Expedito para prestar esclarecimentos
sobre a água.A Vereadora Lúcia Ferraz iniciou sua fala parabenizando a
Vereadora Silvanei pela indicação do Centro de reabilitação João
Baiano, no ensejo a Vereadora citou o Centro de reabilitação de São
Lourenço de Fátima que está necessitando de equipamentos para a
realização de fisioterapia. Argumentou também sobre as visitas nos
distritos para sempre estar a par das necessidades dos mesmos. Ato
contínuo, a vereadora cobrou planejamentos das secretarias com
cronograma de tudo a ser feito. Não havendo mais uso da palavra livre,
o Presidente declarou a aprovação da Comissão para a votação
referente ao Projeto nº 009/2021 (REFIS) onde foi colocado em
discussão. Os Vereadores Ronival Soares e Silvano fizeram um
esclarecimento sobre o funcionamento do Programa de Recuperação
Fiscal, em relação à prazos, parcelas e negativação. Colocado o projeto
em votação e foi aprovado. Seguindo a sessão, o Presidente colocou o
Projeto 011/2021 que versa o Programa e Assistência ao Transporte
Escolar em discussão. O Vereador Ronival Soares, relatou sobre ser
incluir os alunos dos distritos, pois os mesmos só estariam amparados
somente no momento que estiverem na Sede. Em discussão os
vereadores decidiram suprimir o Art. 4º juntamente com os parágrafos
§1º, §2º e §3º. O projeto foi a votação com a emenda, sendo o mesmo
aprovado. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou
a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 12 de
março de 2021. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos
os vereadores que estiverem presentes.
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