
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26  DE NOVEMBRO DE 2021 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e doze 
minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a presença de todos os 
vereadores 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 o Vereador Silvano Dourado 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 dos seguintes Projetos: Projeto nº 068/2021 (dispõe acerca 
da exclusão de áreas tipicamente rurais do zoneamento urbano do Município), projeto nº 
069/2021 (concessão de direito real de uso à empresa Padilha Transportes), projeto nº 
070/2021 (altera o item 7.0 do artigo 4º e artigo 16 da lei municipal nº 1.054/2016), projetos 
nº 071 e 072/2021 (autorização para contratação de servidores, em caráter excepcional, por 
tempo determinado, vinculados a Secretaria Municipal de Educação), projeto nº 073/2021 
(Criação, organização, estrutura, funcionamento e a composição do Conselho Municipal de 
Educação de Juscimeira de acordo com a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional), 
projeto nº 074/2021 (concede aumento salarial para os cargos efetivos de Oficial 
Administrativo, Fiscal de Tributos, Fiscal Sanitário, Monitora de Turismo e Mensageiro da 
Prefeitura Municipal de Juscimeira). Segue-se a sessão com a leitura das indicações de 
autoria do vereador Anirson. Indicação nº 010/2021, solicita a necessidade e conveniência de 
se criar o “Viveiro Municipal”, com mudas de árvores nativas, árvores frutíferas e árvores 
para o reflorestamento urbano. Indicação nº011/2021 indica a necessidade de se criar uma 
creche no Bairro Beira Rio, na Sede deste Município. As indicações do vereador foram à 
discussão e votação sendo aprovadas. Indicação nº010/2021 de autoria do vereador João 
Neto Lima Aguiar, solicita a viabilidade para a execução dos seguintes serviços no Distrito 
de Santa Elvira: efetuar uma limpeza geral com capina das ruas e com remoção dos 
entulhos; pintura dos meios fios e árvores; patrolamento e substituição das lâmpadas 
queimadas. A indicação foi à discussão e votação e foi aprovada. Ato contínuo foi realizado 
a leitura das moções. Moção nº006/2021, autora vereadora Lúcia Ferraz e Anirson com aval 
dos demais edis, moção de pesar à família do Senhor Célio Aleixo. Moção nº 003/2021, 
autor vereador Rosiel Ferreira de Oliveira com aval dos demais edis, moção de pesar pelo 
falecimento da Senhora Mercedes Dias Araújo. Moções nº018 e 019/2021 autora vereadora 
Silvanei Pereira Cavalheiro com aval dos demais edis, moção de apreciação e aplausos aos 
agentes comunitários e aos agentes de combate à endemias. Todas as moções foram a 
discussão e votação e foram aprovadas. O presidente aguardou alguns instantes para 
requerimento oral, onde no momento o vereador Ronival solicitou a entrega das moções de 
aplausos aos policias, pois os mesmos precisavam retornar ao trabalho, e solicitou também 
que fosse seguido o regimento no que tange ao tempo de discussão de matéria. Não havendo 
outro requerimento oral passou-se para o uso da palavra livre. Seguindo a ordem de 
inscrição o vereador Lindomar Duarte iniciou agradecendo a presença de todos, parabenizou 
o vereador Silvano pela conquista dos aparelhos de ar condicionado e propagou sobre as 
conquistas que ele tem alcançado para o município através do Deputado Max Russi e sobre o 
lançamento da obra na Praça em Irenópolis. Seguindo a ordem o vereador Ronival 
cumprimentou a todos e relatou sobre o piso salarial dos enfermeiros. Por conseguinte o 



  

 

 

 

vereador Silvano Dourado agradeceu a presença de todos, relatou sobre a conquista dos 
aparelhos de ar condicionado e agradeceu a todos os envolvidos. Falou sobre a visita na 
comunidade Canta Galo e sobre as mudas de Ipês que serão plantadas. Seguindo o uso da 
palavra o vereador Anirson por sua vez explanou sobre a falta de agentes de saúde nos 
Assentamentos e comunidades e por fim agradeceu ao Prefeito e equipe do DAE pelo apoio 
no que tange à falta d’água. Não havendo mais uso da palavra livre o Presidente acatou o 
requerimento oral do vereador Ronival para entrega das moções de aplausos e logo se passou 
para a Ordem do Dia com a leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 
053/2021 que dispões sobre concessão de direito real de uso para empresa voltada às 
atividades de fabricação de Móveis Rústicos. Colocado em discussão e em votação Nominal 
em 2º turno o mesmo foi aprovado por unanimidade. Seguindo foi realizada a leitura do 
parecer referente ao projeto de lei nº054/2021 (concessão de direito real de uso para 
implantação de empresa de sucata) o projeto foi levado em discussão onde o vereador 
Lindomar solicitou vista ao projeto. O pedido de vista do vereador foi à discussão e votação 
e foi aprovado. Segue-se a sessão com a leitura do parecer referente ao projeto de lei 
nº057/2021 (prorrogação do prazo de locação, onde funciona o DETRAN), foi levado à 
discussão e votação e foi aprovado. Leitura do parecer referente ao projeto de lei nº 
058/2021 (prorrogação do prazo de locação, onde funciona o Conselho Tutelar), o parecer 
foi discutido e aprovado. Leitura do parecer referente ao projeto de leu nº 059/2021 (dispõe 
sobre autorização para contratação de servidores, em caráter excepcional, vinculados à 
Secretaria Municipal de Saúde). Foi à discussão e votação e foi aprovado. Leitura do parecer 
referente ao projeto de lei nº060/2021 (dispõe sobre autorização para contratação de 
servidores, em caráter excepcional, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde – ACS) o 
projeto foi discutido e aprovado. Leitura do parecer referente ao projeto de lei nº061/2021 
(revogação da Lei Municipal nº931/2013) foi levado à discussão e votação sendo o mesmo 
aprovado. Parecer referente ao projeto de lei nº062/2021 (Concessão de Direito real de uso à 
empresa EFAC CONSULTORIA E ENGENHARIA de propriedade do Sr. Eduardo 
Frederico Arantes Cintra) o projeto foi à discussão e o vereador Lindomar solicitou vista do 
mesmo. O pedido de vista foi à discussão e votação e foi aprovado. Leitura do parecer 
referente ao projeto de lei nº 063/2021 (Contratação de servidores por tempo determinado 
para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social) o projeto foi à discussão e votação e 
foi aprovado. Leitura do parecer referente ao projeto de lei nº 064/2021 (Concessão de 
Direito Real de Uso à Empresa LRN TRANSPORTE E LOGÍSTICA, de propriedade do 
Senhor Robson Crosue Rosin) o projeto foi à discussão onde o vereador Anirson solicitou 
vista ao projeto. O pedido de vista do vereador foi à discussão e votação e foi aprovado. Ato 
contínuo foi realizada a leitura do projeto de resolução de autoria da Mesa Diretora (Institui 
o auxílio Alimentação aos servidores Efetivos e Comissionados deste Legislativo) o projeto 
foi à discussão e votação e foi aprovado. Leitura do projeto de lei nº 001/2021 de autoria do 
Vereador Lindomar Duarte (denominação da Praça a ser construída no Distrito de 
Irenópolis) o projeto foi à 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 
14 de novembro de 2021, às 19h00min horas. Esta Ata após lida e aprovada será assinada 
por todos os vereadores que estiverem presentes. 
 



  

 

 

 

ANIRSON FRANCISCO DE OLIVEIRA 
JOÃO NETO LIMA AGUIAR  
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LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA 
RONIVAL SOARES SANTOS 
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