
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

Aos onze 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 da vereadora Lúcia 

Ferraz assim verificado pelo 1º Secretário, invocando a proteção de Deus e agradecendo 

a presença de todos, o Presidente declarou aberta a sessão com a leitura bíblica realizada 

pelo vereador Silvano Dourado. Realizada a leitura da Ata referente à sessão anterior, a 

mesma foi levada à discussão e votação, sendo a mesma aprovada. Segue-se a sessão 

com a leitura dos seguintes Projetos: Projeto nº 058/2022 (altera o inciso III do artigo 2º e 

artigo 5º da Lei Municipal nº 1.083/2017); Projeto de Lei nº 060/2022 (modifica Lei 

Municipal, para criar cargos e alterar carga horária e Projeto de Lei nº 061/2022 

(Contratação de servidores por seletivo para Cargo de Agente Comunitário de Saúde). 

Segue-se a sessão com a leitura das indicações. Indicação nº 033/2022 de autoria da 

vereadora Silvanei Cavalheiro onde versa sobre a necessidade de se adquirir ou locar um 

veículo para ser utilizado no transporte de crianças dos Bairros para a Creche Municipal e 

Escola Municipal Monteiro Lobato. Indicação nº 019/2022, autor vereador Anirson 

Francisco de Oliveira solicitando providências no sentido de que sejam recolocados os 

tampões dos bueiros, localizados no leito carroçável das vias públicas da Sede do nosso 

Município. Indicações nºs 018 e 019/2022 solicita a providência em caráter de urgência, a 

extensão de rede energia elétrica e indica a necessidade de se proceder instalação de um 

local adaptado para que o um fonoaudiólogo possa atender a grande demanda de 

pacientes deste Município. Indicação nº 033/2022 de autoria do vereador Ronival Soares 

Santos, solicitando a necessidade de se viabilidade melhorias no PSF do Povoado de 

Placa Santo Antônio. As indicações foram à discussão e votação sendo todas aprovadas. 

Ato contínuo foram realizadas a leitura das Moções nºs 002, 003, 004 e 005/2022 autor 

vereador Ronival Soares Santos com aval dos demais Edis, Moções de  

Aplausos para os senhores Leandro Cardoso Leitão, Túlio Aguiar Tabosa, Danilo de 

Sousa Moraes e José Marcos de Lima e face ao excelente serviço prestado em nossa 

municipalidade. As moções foram à discussão e votação sendo as mesmas aprovadas. 

Não havendo requerimento oral, passou-se para a Ordem do dia o vereador Rosiel 

Ferreira de Oliveira agradeceu à Sra. Brunna Martins pelo belo trabalho que 

desempenhou enquanto secretária de Educação e questionou ao secretário de finanças 

sobre o credenciamento dos bancos para o pagamento da conta de água. O vereador 

Anirson por sua vez agradeceu os funcionários da saúde de Santa Elvira pelo bom 

atendimento, agradeceu ao “Pelé” pela ajuda com a água, agradeceu ao DAE pela bomba, 

ao Deputado Nininho e fez uma crítica a equipe da Prefeitura responsável pelo ITBI por 

estar um valor muito alto. O vereador Lindomar Duarte falou sobre o Projeto que dispõe 

sobre o Concurso Público e manifestou sua indignação sobre o favorecimento em apenas 

duas categorias e questionou sobre as demais que também necessitam. O vereador 

Silvano Dourado agradeceu ao Prefeito Moises por atender sua indicação, ao Deputado 

Max pelo apoio aos poços artesianos e relatou sobre a visita que fez ao Distrito de Placa 

de Santo Antônio. O vereador Ronival Soares esclareceu sobre informações deturpadas 



  

 

 

 

que foram veiculadas nas redes sociais, esclareceu também sobre a troca de lâmpadas do 

referido distrito e sobre o seletivo dos ACS. Passou-se para a ordem do dia com a leitura 

do Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 049/2022 (Orçamento para o 

exercício financeiro de 2023). Colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado 

em 2º turno por unanimidade. Leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 050/2022 

(Dispõe sobre alteração dos Anexos do PPA e LDO) colocado em discussão e votação o 

mesmo foi aprovado em 2º turno por unanimidade. Os vereadores Lindomar Duarte e 

Silvanei Cavalheiro pediram autorização ao Presidente para submeter ao Plenário a 

votação dos dois turnos dos Projetos 054, 057 e 059/2022. O presidente então submeteu 

ao plenário e foi aceito. Segue-se a sessão com a Leitura do Projeto de Lei nº 054/2022 

(Reajuste do Piso Salarial dos Professores), Leitura do Parecer da Comissão, referente ao 

Projeto de Lei nº 057/2022 (Concessão de áreas localizadas no Distrito Industrial para 

Empresa M. Rodrigo Bernardes LTDA e Leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

059/2022 (Concede aumento salarial para os cargos efetivos de Agente de Saúde). 

Colocados em discussão e votação os mesmos foram aprovados 1º e 2º turno por 

unanimidade. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, 

convocando a próxima Sessão Ordinária, para o dia 25 de Novembro de 2022, 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_________________________________________________________________ 

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____________________________________________________________ 


