
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA23DEABRIL DE 2021 

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às 19h, reuniu-se junto 

ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira os vereadores da legislatura com a 

presença de todos. O Presidente agradeceu a presença de todos os vereadores, e a 

participação da população de forma online. Invocando o nome de Deus, o Presidente 

abriu a sessão solicitando a leitura bíblica ao vereador Silvano. Logo foi realizada a 

leitura da Ata da Sessão anterior pela secretária, que foi colocada em discussão e 

em votação sendo a mesma aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura dos 

seguintes projetos: Projeto de Lei nº 029/2021 que dispõe sobre as diretrizes para a 

Elaboração do Orçamento do Município de Juscimeira para o exercício financeiro de 

2022. Projeto de Lei nº 030/2021 que dispõe sobre autorização para Contratação de 

Farmacêutica, em caráter excepcional, por tempo determinado, para atender à 

Secretaria de Saúde. Segue – se a sessão com a leitura das Indicações: Indicação 

007/2021 de autoria do vereador Silvano Dourado que solicita em caráter de urgência a 

aquisição de uniformes e equipamentos necessários para todos os garis e demais 

servidores na secretaria municipal de infraestrutura.Indicação nº 006/2021de autoria do 

vereador João Neto Lima Aguiar, onde solicita construção de uma praça esportiva e 

de lazer, com parquinho infantil e quadra esportiva no Distrito de Santa Elvira. 

Indicação 003/2021 de autoria do vereador José Quirino da Silva, solicitando a 

necessidade de elaborar um Projeto de Lei, viabilizando a revitalização da Avenida 

JK (BR 364 – Perímetro Urbano). Indicação nº 004/2021 o vereador José Quirino 

solicita a necessidade de colocação de placas de identificação com o nome das ruas 

e a localização dos principais pontos turísticos, órgãos públicos. Indicação nº 

006/2021 de autoria do vereador Ronival Soares Santos, onde sugere a necessidade 

de construção de uma capela, a fim de atender as famílias do Distrito de São 

Lourenço de Fátima e por fim, Indicação nº 007/2021 o mesmo vereador sugere a 

troca das lâmpadas convencionais do sistema de iluminação pública para lâmpadas 

de LED em todo município. Todas foram em discussão e votação e foram aprovadas. 

Por conseguinte, o Presidente solicitou a leitura das moções. Moção nº 001/2021 e nº 

002/2021 de autoria do vereador Ronival com aval dos demais Edis. Pêsames e 

solidariedade à Família Franco, pelo falecimento de seus entes queridos, Senhor 

Natanael Antônio Franco e Valdete Franco de Castro. Colocadas em discussão e 

votação, foram aprovadas. Moção nº 003/2021 de autoria da vereadora Silvanei com 

aval dos demais Edis. Moção de aplausos à Tenente Ana Alice Soares dos Santos, pelo 

brilhante trabalho desenvolvido à frente ao Núcleo de Polícia do Distrito de Santa Elvira. 

A Tenente Ana Alice por sua vez, expressou sentimento de gratidão pela homenagem à 

ela concedida. Moção nº 004/2021, moção de Pêsames e solidariedade à família de 

Edllyn da Silva Mascarenhas Sales. Moção de aplausos ao Sr. Arlindo Canova Pablos, 

em razão de seu profissionalismo e pelo incontestável sucesso de seu empreendimento 

no município de Juscimeira. Colocadas em discussão e votação, foram aprovadas.O 

Presidente aguardou alguns instantes para o Requerimento Oral. Pela ordem o vereador 

Silvano requereu aos demais vereadores e ao Prefeito Moisés dos Santos, uma visita na 

Secretaria de Educação do Estado (SEDUC), em busca de uma reforma na parte 

elétrica da Escola Estadual Antônio José de Lima, onde a mesma também necessita de 

aparelhos de ar condicionado. Segue-se a sessão com o requerimento do vereador 

Anirson, onde o mesmo requereu ao Poder Público poços artesianos nos 



assentamentos, pois as comunidades estão sofrendo com a falta de água, fazendo com 

que as pessoas optem por ir embora do nosso município. Passando para o Uso da 

palavra livre em ordem de inscrição, o vereador Silvano Dourado, parabenizou a todos 

os vereadores pelo empenho em buscar o melhor para o nosso município, agradeceu ao 

Deputado Max pelo apoio no projeto de reforma da Feira municipal. Seguindo a ordem, 

a vereadora Silvanei agradeceu a todos que participaram da visita do Deputado Federal 

Emanuelzinho no nosso município, onde o mesmo realizou entrega de um ônibus para 

educação, um caminhão inveco e na oportunidade abordou sobre os 600.000,00 

(seiscentos mil reais) que foi investido na saúde no ano passado na questão do Covid-

19 para compra de testes e medicações. A vereadora disse ainda sobre o protocolo de 

documentos que foi realizado pelo deputado juntamente com o vereador Anirson sobre 

os materiais para poder fazer a entrega da água nos assentamentos. No ensejo a 

vereadora relatou sobre 500.000,00 (quinhentos mil reais) já alocado para reforma da 

quadra de esportes da praça da matriz, 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para 

construir uma unidade de saúde no assentamento Santo Expedito. Encerrado o 

expediente, passou-se à Ordem do dia, com a leitura do Parecer da Comissão de 

Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 018/2021 (Altera a Lei Municipal nº 635/2005). 

Colocado em discussão e votação em 2º turno, o mesmo foi aprovado. Segue-se a 

sessão com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 

019/2021 (Altera a Lei Municipal nº 1.091 Programa Porteira Adentro), colocado em 

discussão e votação em 2º turno, o mesmo foi aprovado. Ato contínuo foi lido o Parecer 

da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 020/2021 (Alteração da Lei 

Municipal nº 1.115) – Disciplina benefícios da Assistência Social. Foi colocado em 

discussão e votação em 2º turno, sendo aprovado.Não tendo mais a tratar nesta 

sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária para 

o dia 14 de abril às 19:00 horas. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos 

os vereadores que estiverem presentes. 


