ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e dezessete
minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a ausência do Vereador
Ronival Soares, 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, pedindo para Vereadora Lúcia Ferraz, realizar a leitura bíblica. Logo o Presidente
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 expedientes recebidos do Prefeito Municipal
(retificação de numeração de Projetos e Retirada do Projeto de Lei nº045/2021), expediente
de autoria do Presidente deste Poder Legislativo, leitura do Projeto de Lei nº 041/2021 –
contratação para atender a Secretaria Municipal de Educação Projeta de Lei nº 042/2021 –
abertura de Crédito Especial para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Projeto de Lei nº
043/2021 – dispõe sobre a concessão do desconto do Imposto do ITBI, Projeto de Lei nº
044/2021 abertura de Crédito Especial para atender a secretaria Municipal de Educação –
convênio firmado com a Seduc, Projeto de Lei nº 046/2021 – concessão de direito Real de
Uso para a Empresa RC Cardoso, Projeto de Lei nº 047/2021 – dispõe sobre ampliação do
prazo de concessão de direito real de Uso para a empresa Frigorífica Juscimeira. Ato
contínuo foi realizada a leitura das indicações. Indicação 006/2021 de autoria do vereador
Rosiel Ferreira de Oliveira, solicita que determine à secretaria municipal competente, a fim
de proceder à poda das árvores no entorno da Escola Estadual “João Matheus Barbosa”, na
sede deste Município. Indicação nº 006/2021 de autoria da vereadora Lúcia Ferraz
Gonçalves de Almeida, solicita a necessidade e conveniência de se fazer um estudo
possibilitando a instalação de pontos de alimentação (comedouros e bebedouros) para cães e
gatos abandonados nas ruas do Município. Foram à discussão e votação, foram aprovadas.
Passou-se para a leitura das moções. Moção 001/2021 de autoria dos vereadores Anirson e
Lúcia Ferraz com Aval dos demais Edis, moção de pêsames e solidariedade à família Higino
pelo falecimento da Senhora Maria das Graças Higino. Moção nº 001/2021 de autoria do
vereador Lindomar Duarte, moção de aplausos ao senhor Aurindo Lopes de Souza. As
moções foram à discussão e votação e foram aprovadas. O Presidente aguardou alguns
instantes para requerimento oral, onde a vereadora Silvanei Cavalheiro indagou a
possibilidade de se apresentar uma mudança no regimento interno aumentando o número de
sessões ordinárias no mês, sendo realizadas pelo menos três sessões ao mês para que possam
ser os projetos melhor estudados e tramitados. O presidente relatou que será feita uma
reunião entre os vereadores para que juntos possam estudar o requerimento. O vereador
Silvano efetuou um requerimento pedindo para que os nobres Edis analisem a possibilidade
de trocar o dia da realização das sessões para que ocorra um melhor trâmite em decorrência
do sábado e domingo. O vereador efetuou outro requerimento solicitando a votação do
Projeto de Lei nº 043/2021 na presente sessão. O presidente submeteu ao plenário o segundo
requerimento do vereador Silvano o mesmo foi discutido e aprovado. No ensejo o presidente
também submeteu a leitura do Projeto 048/2021 que dispõe sobre abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento da prefeitura municipal de Juscimeira para o exercício
de 2021. Não havendo mais requerimento passou-se para o uso da palavra livre por ordem de

inscrição. Pela ordem o vereador Anirson agradeceu a todos que estão acompanhando e
também ao secretário de obras, vereadores e ao prefeito que atenderam ao seu pedido e
mandaram o maquinário que era preciso para sanar a necessidade da água na comunidade. O
vereador Lindomar Duarte por sua vez parabenizou o empresário Gilsinho e seus
funcionários pela presença e relatou sobre a dificuldade que o empresário está encontrando
por precisar de uma área maior e clamou por credibilidade ao mesmo. Finalizando sua fala
relatou sobre o convênio da Praça de Irenópolis que está sendo finalizado e que em breve
estará sendo licitado. Seguindo o uso da palavra o vereador Silvano explanou sobre a busca
feita juntamente com o vereador João Neto e Rosiel pela emenda que está sendo protocolada
do caminhão pipa para Juscimeira, expressou a alegria, pois era uma emenda de 350.000,00
(trezentos e cinqüenta mil) e foi cedido o valor de 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais),
agradeceu também o deputado Max pelo apoio na reforma da feira e por fim relatou sobre o
projeto do frigorífico anelando que o executivo mande o projeto para que juntos possam
suprir a necessidade do mesmo gerando assim mais empregos para a população. Por sua vez,
a vereadora Silvanei falou sobre a luta do empresário “Gilsinho” e demonstrou tristeza pelos
funcionários ir à busca de ajuda para não ter que fechar o frigorífico, pois segundo o
empresário ocorre uma situação que pode parar o frigorífico devido o projeto que a empresa
necessita não ter vindo para o Poder Legislativo, a vereadora relatou também que o projeto
passou pela comissão e infelizmente o projeto não chegou a casa por motivo fútil. A
vereadora pediu uma atenção para que a comissão analise o projeto olhando a primeira
concessão e que convoquem a todos os vereadores para que juntos possam dialogar com
Executivo. Segue-se o uso da palavra com a vereadora Lúcia Ferraz onde se refere à falta
d’água nos assentamentos onde está levando diretamente para FUNASA para que possam
ser perfurados poços artesianos em cada grupo, relatou sobre o ganho da emenda
parlamentar do Deputado Thiago Silva, Bezerra e Vice governador Piveta, para compra de
bombas e reservatórios. Explanou sobre o frigorífico e convocou os Edis para irem ao
Executivo cobrar o projeto o mais rápido possível. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o
Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária, para o dia 24 de
setembro de 2021, às 19h00min horas. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos
os vereadores que estiverem presentes.
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