
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE MARÇO DE 2022 
 
Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e vinte e um 

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 com a leitura bíblica realizada pela vereadora Silvanei Cavalheiro. Logo, 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 Projetos de Leis nºs 004 e 005/2022 de autoria do 

Executivo que dispõe sobre: revogação de Lei e Locação de Imóvel para o funcionamento do 

Conselho Tutelar e Institui e oficializa o Hino Oficial do Município de Juscimeira. Ato 

contínuo foi lido às indicações de autoria do vereador Ronival. Indicações nº 027 e 028/2022 

onde sugere a necessidade de construção de uma capela e da construção da sede própria do 

destacamento de Polícia Militar a fim de atender as famílias do distrito de São Lourenço de 

Fátima. Indicações nº 005 e 006/2022 de autoria do vereador Lindomar Duarte, solicitando 

que sejam construídas calçadas em todas as ruas beneficiadas com asfaltamento e que seja 

realizado um estudo referente aos salários dos cargos efetivos dos servidores lotados na 

secretaria municipal de Infraestrutura, analisando a possibilidade de aumento salarial. 

Indicação nº 012/2022 de autoria do vereador João Neto, dispõe sobre a necessidade de 

providenciar com urgência a limpeza com retirada de entulhos, bem como, patrolamento e 

encascalhamento de todas as ruas, situadas no distrito de Santa Elvira. Indicação nº 017/2022 

de autoria do vereador Silvano Dourado, solicita a necessidade de se efetuar instalação de 

câmeras de monitoramento em pontos estratégicos em nossa cidade. Indicações nº 018, 019 e 

020/2022 de autoria da vereadora Silvanei Correia Cavalheiro, necessidade de se realizar 

estudo e possibilidade de rebaixar o meio fio, na Rua Porto Alegre, em frente à Escola 

Municipal “Monteiro Lobato”, para implantação de estacionamento. Disponibilizar mais um 

ônibus para atender estudantes que cursam faculdade em Jaciara dentro do Projeto Bolsa 

Universitária e instalar bomba e a instalação de rede mestre, para distribuição de água em 

parceria com os moradores da Comunidade Pantanalzinho. As indicações foram à discussão 

e votação e foram aprovadas. Segue-se a sessão com a leitura do requerimento da vereadora 

Silvanei Cavalheiro onde requer a união do Legislativo, Executivo e o Conselho Municipal 

de Segurança (CONSEG) para que possam atender aos pedidos sobre a segurança do 

município de Juscimeira. O requerimento foi à discussão e votação e foi aprovado. Segue-se 

a sessão com a leitura das moções. Não havendo o presidente aguardou alguns instantes para 

requerimento oral, onde a vereadora Silvanei requereu a colocação das bandeiras em frente 

ao prédio da Câmara Municipal, o presidente acatou o requerimento da vereadora e seguiu a 

sessão com o uso da palavra livre onde pela ordem o vereador Lindomar relatou sobre o 

aproveitamento da reunião junto ao executivo e sobre alguns pontos como: Pedido de 

policiamento no distrito de Irenópolis, pedido ao padre para ceder um espaço maior para a 

construção de uma quadra esportiva, questionou sobre a roçadeira onde estão necessitando e 

não estão sendo atendidos deixando claro que vai investigar sobre o assunto, relatou sobre a 

emenda de 500.000,00 (Quinhentos mil reais) que conseguiu com o Deputado Emanuelzinho 

para 4 (quatro) poços artesianos e agradeceu ao Deputado Max pela parceria. Seguindo o uso 



  

 

 

 

da palavra o vereador José Quirino agradeceu a presença de todos e falou sobre a 

importância da preocupação dos vereadores em irem à busca de melhorias para nosso o 

município onde questionou sobre a falta de projetos do executivo para alavancar o turismo 

em Juscimeira. Explanou sobre a emenda de Um milhão e duzentos mil reais, que já está 

disponível para ser licitado e que está prestes a iniciar a construção do grandioso campo 

oficial em Juscimeira. Agradeceu ao deputado Juarez Costa e equipe pela parceria nesta 

conquista. O vereador Ronival Soares cumprimentou a todos, congratulou o vereador Gleidis 

e se pôs disposto a somar com o mesmo onde na oportunidade relatou sobre o mutirão que 

está organizando para construir a capela, bem como o posto de destacamento policial no 

distrito de Fátima de São Lourenço. Agradeceu a secretária Bruna e ao prefeito por ter 

efetivado a promessa a respeito do transporte dos alunos e também sobre a construção do 

muro da creche no distrito de Fátima de São Lourenço. Seguindo o vereador falou a respeito 

do embate do vereador Lindomar com o ex vereador Paulo Franco onde expôs não ter 

nenhuma ligação ao fato. Seguindo a ordem a vereadora Silvanei Cavalheiro fez uso de sua 

fala enaltecendo as mulheres lendo um poema sobre as mesmas. Passou-se para a Ordem do 

dia com a leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 003/2022 (Cria 

vagas de provimento efetivo na Lei Municipal nº 1.031/2016 e alterações posteriores, o 

projeto foi à discussão, o presidente submeteu ao plenário a votação do referido projeto em 

1º e 2º turno nessa reunião e foi aprovado. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente 

encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária, para o dia 25 de março de 2022, 

às 19h00min horas. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores que 

estiverem presentes. 
 

GLEIDIS PEREIRA BARBOSA______________________________________________________________ 

JOÃO NETO LIMA AGUIAR________________________________________________________________ 

JOSÉ QUIRINO DA SILVA__________________________________________________________________ 

LINDOMAR DUARTE D SILVA_____________________________________________________________ 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA ausente_________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS _______________________________________________________________ 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA__________________________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO_______________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


