
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022    
 

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e quatorze 
minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a ausência dos 
vereadores Anirson, Lindomar e Ronival 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 pelo vereador Silvano 
Dourado. Logo, solicitou à secretária a leitura da Ata referente à sessão anterior, sendo a 
mesma discutida e aprovada. Segue-se a sessão com as seguintes leituras: Parecer Prévio de 
Autoria do Tribunal de Contas, referentes às contas de Governo – Exercício 2021; 
Expediente recebido do Executivo (retirada de Projeto); Projeto de Lei nº 049/2022 – dispõe 
sobre orçamento para exercício financeiro de 2023; Projeto de Lei nº 050/2022 – dispõe 
sobre Alteração dos Anexos do PPA e LDO; Projeto de Lei nº 052/2022 – dispõe sobre 
prorrogação do prazo de locação do imóvel para o funcionamento da Unidade de Saúde 
Beira Rio; Projeto de Lei nº 002/2022 de autoria do Vereador Rosiel Ferreira de Oliveira - 
Denominação de Logradouro Público. Segue-se a sessão com a leitura da Indicação nº 
016/2022 de autoria do vereador Rosiel onde solicita a construção de 02 (dois) redutores de 
velocidade na Rua Ademar de Barros, no bairro Beira Rio na Sede deste Município. A 
indicação foi à discussão e votação e foi aprovada. Não havendo Moções e requerimentos 
orais, passou-se para o Uso da palavra livre. Seguindo a ordem de inscrição, a vereadora 
Lúcia Ferraz expôs sua indignação em relação à resposta do ofício que a mesma encaminhou 
à secretaria de finanças, onde solicitava esclarecer sobre o destino da emenda de 200.000,00 
(duzentos mil reais) que ao invés de ser encaminhada para o setor que ela destinou, foi 
destinada à pavimentação asfáltica. Relatou também sobre academia de Fátima de São 
Lourenço, que é necessário um esclarecimento, pois a mesma não pode permanecer nas 
condições que se encontra. A vereadora Silvanei por sua vez falou sobre a luta e dificuldades 
que também vem enfrentando pra conseguir dar andamento em seus projetos. Voltou a falar 
sobre o fechamento da rua em frente à Escola Monteiro Lobato e que foi ao Ministério 
Público para juntos solucionarem a situação. O vereador Silvano em nome da secretária 
Brunna agradeceu à secretaria de educação por ter atendido a solicitação dos servidores da 
Creche Enedina e externou solidariedade à vereadora Lúcia Ferraz em estar em constante 
cobrança. Por fim esclareceu aos munícipes que os projetos só vão para pauta quando 
chegam à câmara, pois muitas pessoas entraram em contato questionando sobre. O vereador 
Rosiel agradeceu ao vereador Silvano pelos esclarecimentos, agradeceu ao prefeito Moisés, 
Secretário Biúda, Débora e Náutica Rondon pela parceria no Festival de Pesca Águas de São 
Lourenço. Agradeceu também aos nobres vereadores pelo apoio aos seus respectivos 
deputados e lançou um desafio para que em 2023 cada deputado possa estar destinando um 
recurso ao município. Agradeceu Aldair Lima pelo seu desempenho para com todos. 
Questionou mais uma vez sobre o Sesc que infelizmente se encontra da mesma forma. 
Passando para ordem do dia, foi realizada a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 
044/2022 (Dispõe sobre Concessão de Direito Real de Uso mediante contrato à Empresa 
G.L.Picada LTDA). O projeto foi levado à discussão e votação nominal em 2º turno sendo o 
mesmo aprovado com 6 (seis) votos favoráveis e 3 (três) ausências. Leitura do Parecer da 



  

 

 

 

Comissão referente ao Projeto de Lei nº 046/2022 (Dispõe sobre a Criação do Conselho de 
Habitação de Interesse Social). Foi levado à discussão e votação em 2º turno sendo o mesmo 
aprovado. Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 047/2022 (Altera a 
Lei Municipal nº 1.031/2016 PCCS da Prefeitura Municipal). Foi levado à discussão e 
votação em 2º turno sendo o mesmo aprovado. Leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei 
Substitutivo ao Projeto nº 022/2022 (dispõe sobre a extinção do cargo de gerente de Frotas e 
também, criação do cargo de auxiliar de Procuradoria na Estrutura administrativa do 
município). Foi levado à discussão e votação em 2º turno sendo o mesmo aprovado. Leitura 
do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 048/2022 (dispõe sobre desconto do 
ITBI). Foi levado à discussão e votação sendo o mesmo aprovado. Não tendo mais a tratar 
nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária, para 
o dia 27 de outubro de 2022, às 19h00min horas. Esta Ata após lida e aprovada será assinada 
por todos os vereadores que estiverem presentes. 
 

 ANIRSON FRANCISCO DE OLIVEIRA ausente __________________________________ 

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_____________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO__________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


