
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, 

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

Silvano Dourado, Rosiel Ferreira, Lindomar Duarte e Ronival Soares assim verificada 

pelo 2º Secretário, invocando a proteção de Deus e agradecendo a presença de todos, o 

Presidente José Quirino declarou aberta a sessão com a leitura bíblica realizada pela 

vereadora Lúcia Ferraz. Logo, solicitou a leitura da Ata referente à sessão anterior, sendo 

a mesma aprovada. Segue-se a sessão com a Leitura do Projeto de Lei nº 045/2022 – 

Concessão de direito real de uso para Empresa JJ Estofados; Projeto de Lei nº 055/2022 – 

Concessão de direito real de uso para Empresa Maílson Barbosa; Projeto de Lei nº 

056/2022 – Concessão de direito real de uso para Empresa AK BACH E CIA LTDA; 

Projeto de Lei nº 062/2022 – Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento 

do Município de Juscimeira para exercício 2022. Projeto de Lei nº 063/2022 – 

Contratação de servidores em caráter excepcional; Projeto de Lei de autoria dos 

vereadores – Concessão de títulos Jucimeirense. Ato contínuo foi lido às indicações. 

Indicações de autoria da vereadora Lúcia Ferraz, nº 023/2022 onde solicita patrolamento 

e encascalhamento no povoado de Placa Santo Antônio. Indicação 024/2022 – indica a 

realização da recuperação das ruas em Fátima de São Lourenço. 025/2022 – Solicita a 

realização de operação “Tapa Buracos” em algumas ruas dentro do município de 

Juscimeira. 026/2022 – Solicita ao executivo a viabilização a construção muro, parte dos 

fundos, do cemitério municipal. As indicações da vereadora foram à discussão e votação 

e foi aprovada. Passou-se para a leitura das moções. Moção nº 006/2022 autor vereador 

Ronival Soares Santos com Aval dos demais Edis, Moção de Aplausos aos servidores da 

Unidade Básica de Saúde, PSF 3 localizada no Distrito de São Lourenço pelo importante 

serviço prestado a nossa população. A moção foi à discussão e votação, sendo a mesma 

aprovada.  O presidente aguardou alguns instantes para requerimento oral. Não havendo 

requerimento oral passou-se para o uso da palavra livre por ordem de inscrição. A 

vereadora Lúcia falou sobre a importância de se ter uma condução aos alunos dentro do 

município e que gostaria que o ônibus que será entregue pelo Deputado Tiago Silva, 

destinado para tal, fosse realmente usado para esse fim. Falou também de outra conquista 

para secretaria de agricultura para atender o programa PAA; Seguindo a ordem a 

vereadora Silvanei Cavalheiro falou sobre a importância de existir reuniões com os 

empresários para que entendam e conheçam os projetos. Explanou também sobre o 

projeto que tange sobre a festividade de aniversário do município onde espera que o 

comércio local tenha oportunidade. O vereador Anirson por sua vez disse que além de se 

ter a necessidade de um ônibus para dentro do município, é necessário também um novo 

para os assentamentos. Falou também sobre as concessões que estão sendo aprovadas e 

que é preciso fiscalizar. Não havendo mais o uso da palavra livre, passou-se para a 

Ordem do dia com a Leitura do Parecer dos referentes Projetos. Projeto Nº051/2022 – 

(Concessão de direito real de uso para Empresa MG Transportes). Projeto Nº 058/2022 

(Altera o Inciso III do artigo 2º e artigo 5º da Lei Municipal nº 1.083/2017). Projeto Nº 



  

 

 

 

061/2022 (Contratação de servidores por seletivo para Cargo de Agente Comunitário de 

Saúde). Não havendo quórum para votação dos referidos projetos o Presidente encerrou a 

sessão. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores que 

estiverem presentes. 
 

ANIRSON FRANCISCO DE OLIVEIRA_______________________________________________________ 

JOÃO NETO LIMA AGUIAR________________________________________________________________ 

JOSÉ QUIRINO DA SILVA__________________________________________________________________ 

LINDOMAR DUARTE D SILVA ausente______________________________________________________ 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA_________________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS ausente_________________________________________________________ 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA ausente___________________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO_______________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA ausente_____________________________________________________ 

 


