ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE MARÇO DE 2021
Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, junto ao
Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Juscimeira, com todos os vereadores
presentes, assim verificados pelo 1º secretário, invocando a proteção de Deus e
agradecendo a presença dos senhores vereadores e do público que participa online, o
Presidente Rosiel Ferreira de Oliveira, declarou aberta a sessão pedindo ao vereador
Silvano realizar a leitura bíblica. Logo o presidente solicitou à secretária, a leitura da Ata
referente a sessão anterior, sendo a mesma votada e aprovada.Segue-se a sessão com
a leitura do expediente recebido do Prefeito Moisés dos Santos onde versa sobre a
retirada do Projeto de Lei nº 010/2021. Ato contínuo, foram realizadas leituras dos
seguintes projetos: Projeto de Lei nº 013/2021 – Autorização para contratação para
atender as secretarias de Administração; Fazenda e Finanças; Infraestrutura; Agricultura
e Meio Ambiente; Departamento de Águas e Esgoto. Projeto de Lei nº 014/2021 que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à Secretaria de
Desenvolvimento Social. Projeto de Lei nº 015/2021 que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado para atender à Secretaria de saúde, nas unidades básicas. Projeto
de Lei nº 016/2021 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender
à Secretaria de saúde no Hospital Municipal. Seguindo a sessão, o presidente solicitou
a leitura das indicações. Indicação 001/2021 de autoria do Vereador Lindomar Duarte da
Silva, necessidade de proceder a colocação de manilhas para escoamento das águas
pluviais no fim da rua Porto Alegre. Colocada em discussão e em votação, a mesma foi
aprovada.Indicações de autoria do vereador João Neto Lima Aguiar, 004/2021 solicita o
patrolamento seguido de encascalhamento em todas as ruas da Sede do Distrito de
Santa Elvira, bem como proceder a pintura dos postes das vias públicas do referido
distrito, neste município. 005/2021 solicita a instalação de mais dois postes de luz com
luminária na rua Márcia em Santa Elvira.Foram levadas a discussão e votação e foram
aprovadas.Indicações de autoria do vereador José Quirino, 001/2021 necessidade e
conveniência de promover a implantação de uma subestação de energia, neste
município. Indicação 002/2021 de autoria dos vereadores José Quirino e Ronival Soares
que dispõe a necessidade de uma reforma geral do Ginásio Poliesportivo Osvaldino da
Silva Coimbra localizado na sede deste município. Foram levadas a discussão e
votação e foram aprovadas. Indicação 004/2021 de autoria dos vereadores Ronival
Soares e José Quirino, solicitam recurso financeiro para construção de um prédio
público para ser instalado a Secretaria Municipal da Família e Bem Estar. Indicação
005/2021, autor vereador Ronival Soares Santos, solicita o término da obra do Mini
Estádio em São Lourenço de Fátima. Foram levadas a discussão e votação e foram
aprovadas. Indicações de autoria do vereador Silvano Dourado de Souza, 001/2021
solicita a necessidade e conveniência de providenciar a sinalização vertical e horizontal
no cruzamento da Rua Eliezer Shembeck com avenida Miguel dos Santos. Indicação
002/2021, indica a necessidade de se reconstruir o canteiro central na Rua Luiz Molato,
bairro Cajus, bem como usa revitalização, com plantio de novas árvores, aparamento do
mato, pintura entre outros. 003/2021, efetuar a expansão da rede de distribuição de
água, interligando a Rua João Pessoa com a Rua Manaus.Foram levadas a discussão e
votação e foram aprovadas.Os vereadores presentes apresentaram grande
contentamento em relação às indicações, onde cada um contribuiu com sua fala. Dando
continuidade à sessão, foi solicitado pelo presidente a leitura das moções. Moção nº
001/2021 de autoria da vereadora Silvanei Cavalheiro com Aval dos demais Edis, onde

requer a Moção de Aplausos à médica Brenda dos Santos Pinotti cumprimentando-a
pelo belo trabalho prestado pelo nosso município. Moção nº 002/2021 requer moção de
aplausos à: Prefeito Moisés dos Santos, Carlos Eduardo Vasconcellos Ribeiro, Camila
de Jesus, João Telles e Gilcinei dos Anjos para glorificar o trabalho desses nobres
cidadãos, pois através deles nosso município adquiriu o selo de inspeção municipal
garantindo um grande papel alimentar e nutricional de nossa população. O Presidente
aguardou alguns instantes para apresentação de Requerimento Oral.A Vereadora
Silvanei Pereira Cavalheiro, requereu a retomada no Painel da Câmara onde possa se
cumprir e respeitar o tempo que cada vereador possui para expor seus pensamentos.
Requereu ainda a possibilidade de as matérias serem destinadas às comissões
correspondente, para que os vereadores juntamente com o jurídico possam trabalhar
corretamente, com base no regimento. O Presidente solicitou ao Secretário a chamada
para o uso da palavra livre por ordem de Inscrição. Não havendo inscrição, seguiu-se a
sessão para a Ordem do dia. Foi realizada a leitura do parecer da comissão referente ao
Projeto de Lei nº 001/2021 de autoria da vereadora Lucia Ferraz (denominação de
logradouro Público). Colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado. Não
tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a
próxima Sessão Ordinária para o dia 26 de março de 2021, às 19:00 horas. Esta Ata
após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores que estiverem presentes.

