
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE MAIO DE 2022 
 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e vinte e sete 
minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a presença de todos os 
vereadores assim verificada 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 Lei nºs 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 e 019 que 
versam sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias, concessão de Direito Real de Uso mediante 
contrato às Empresas Bela Rosa, Renascer Serviços, JJ Gesso e revestimento, Abertura de 
Crédito Especial – Secretaria Municipal de Saúde - COVID, Autorização para abertura de 
Crédito Suplementar, Autorização ao Poder Executivo Municipal a receber em comodato de 
um imóvel (SESC) e Autorização ao Poder Executivo Municipal abrir Crédito Especial no 
orçamento vigente. Ato contínuo foi lido às indicações. Indicações de autoria da vereadora 
Lúcia Ferraz nºs 016, 017 e 018/2022 onde indica a necessidade de fazer a reforma geral dos 
banheiros públicos da Praça da Matriz, necessidade de se depositar o lixo urbano coletado, 
em local adequado fora do perímetro urbano da Sede do Município, efetuar a limpeza e 
manutenção das Ruas do Distrito de Irenópolis, neste Município. Indicações nºs 007 e 
008/2022 autor vereador José Quirino da Silva, solicita a instalação de redutores de 
velocidade na BR 364, perímetro urbano da Sede do Município de Juscimeira e a 
revitalização do Córrego Águas Claras, no perímetro urbano da Sede do Município de 
Juscimeira, com construção de ponte de aduelas interligando todas as ruas à Vila Xavier. 
Indicação nº020/2022 autores vereadores Silvano Dourado e Rosiel F. de Oliveira, indicam a 
necessidade de viabilizar a construção das calçadas entorno da Escola Estadual “João 
Matheus Barbosa”. As indicações foram à discussão e votação e foram todas aprovadas. 
Passou-se para a leitura das moções. Moção nº 001/2022 autor vereador Silvano Dourado 
com Aval dos Demais Edis, Moção de Aplausos e Agradecimento à Professora Aposentada 
Maria Ribeiro da Costa em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na área da 
educação. Moção nº 006/2022 autora vereadora Lúcia Ferraz com aval dos demais Edis, 
Moção de Pesar à família da Senhora Belanita de Araújo Arraes, em face de seu falecimento, 
ocorrido em 12 de Maio do corrente ano. Moção nº 006/2022 de autoria da vereadora 
Silvanei Cavalheiro com aval dos demais Edis, Moção de Congratulação e Aplausos ao 
Senhor Euter Jesus da Silva, em reconhecimento aos anos de dedicação e atuação na área da 
saúde, com farmacêutica, onde atuou por mais de quatro décadas. As moções foram à 
discussão e votação sendo todas aprovadas. O presidente aguardou alguns instantes para 
requerimento oral, onde o vereador Ronival Soares solicitou a votação do projeto 017/2022 
com a emenda apresentada. O requerimento do vereador foi à discussão e votação sendo 
aprovado. Seguindo o requerimento oral o vereador Silvano Dourado solicitou a votação do 
projeto 018/2022, o mesmo foi submetido a plenário, à discussão e não foi aprovado por 
entenderem que é preciso de um melhor estudo do projeto. Não havendo mais requerimento 
oral passou-se para o uso da palavra livre por ordem de inscrição na qual o vereador José 
Quirino saudou a todo, em especial ao Sr. Chiquinho, onde agradeceu ao mesmo pelo 



  

 

 

 

trabalho que realizou em Juscimeira e enalteceu o potencial que o nosso município tem para 
o turismo. O vereador Lindomar também expressou sua alegria em rever o Sr. Chiquinho e 
relatou sobre sua ida ao Dnit juntamente com o prefeito Moisés onde solicitou uma 
viabilidade de resíduos de asfalto destinado ao Distrito de Irenópolis e parabenizou a 
secretaria de obras pelo belo trabalho prestado em  
São Lourenço de Fátima. Seguindo a ordem da palavra livre o vereador Silvano reforçou a 
importância da votação no projeto 017/2022, pois muitos dependem e anseiam para que seja 
aprovado. Pediu uma atenção maior ao Executivo para que situações como a ocorrida não 
venha se repetir futuramente. Seguindo o vereador Gleidis fez um registro da visita do 
Deputado Claudinei juntamente com seu assessor Euter, na vistoria da mobília que foi 
destinada a escola e patrolamento das ruas. Agradeceu ao Prefeito Moisés por atender seu 
pedido no que tange ao caminhão pipa e pelo patrolamento das ruas. Mencionou sobre sua 
ida ao Assentamento Geraldo Pereira e da Grota Vermelha juntamente com o vereador 
Anirson acompanhando algumas demandas, e na oportunidade pontuou que existem alguns 
reparos a serem feitos, como pontes intransitáveis e inacabadas e sugeriu ao executivo um 
estudo para um modelo de trabalho mais eficaz. Seguindo a ordem o vereador Ronival 
Soares congratulou o Sr. Chiquinho e fez uma retrospectiva do período em que estiveram 
juntos. O Presidente Rosiel por sua vez agradeceu ao secretário Nassin por sempre atender 
as demandas e questionou sobre os comentários feitos contra o legislativo no que tange a 
responsabilidade em pagamentos de servidores e demonstrou indignação em relação a alguns 
secretários onde não tem contribuído com o legislativo. Passou-se para a Ordem do dia com 
a Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 009/2022 de autoria do 
Executivo (criação de gratificação especial no âmbito da Prefeitura Municipal). O projeto foi 
á discussão e votação em 2º turno e foi aprovado. Leitura do Parecer da Comissão referente 
ao Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria da Vereadora Silvanei (Institui a política municipal 
do controle de natalidade de cães e gatos no Município de Juscimeira). Foi à discussão e 
votação e foi aprovado. Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 
002/2022 de autoria da Vereadora Silvanei (Institui a Semana da Conscientização do 
transtorno do espectro), foi à discussão e votação e foi aprovado. Leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria das vereadoras Lúcia Ferraz e 
Silvanei (Proibição de participação em licitações de pessoas ou empresas condenadas com 
trânsito em julgado), colocado em discussão e votação, foi aprovado. Leitura do Parecer da 
Comissão referente ao Projeto de Lei nº 002/2022 de autoria das vereadoras Lúcia Ferraz e 
Silvanei (Proibição de inauguração de obras inacabadas) o projeto foi à discussão e diante 
algumas dúvidas, o projeto foi retirado de pauta para um melhor estudo. Foi submetido ao 
plenário a votação do Projeto de Lei nº 017/2022, sendo o mesmo discutido e aprovado.  
Não tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima 
Sessão Ordinária, para o dia 27 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______________________________________________________________________ 



  

 

 

 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA_________________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS________________________________________________________________ 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA__________________________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO_______________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


