
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 
 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta e 

sete minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a ausência dos 

vereadores Lindomar Duarte, Lúcia Ferraz e José Quirino, 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 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 seguintes Projetos: Projeto nº 044/2022 que dispõe sobre Concessão de 

Direito Real de Uso Mediante contrato à Empresa G.L.Picada LTDA), Projeto nº 

045/2022 que dispõe sobre Concessão de Direito Real de uso mediante contrato à 

Empresa JJ Estofados), Projeto nº 046/2022 que dispõe sobre a Criação do Conselho de 

Habitação de Interesse Social), Projeto nº 047/2022 onde altera a Lei Municipal nº 

1.031/2016 (PCCS da Prefeitura Municipal), Projeto de Lei Substitutivo ao Projeto de 

Lei nº 022/2022 (Dispor sobre a extinção do cargo de Supervisor de veículo e criação do 

cargo de auxiliar de Procuradoria na Estrutura administrativa do Município. Segue-se a 

sessão com a leitura do Requerimento de autoria do vereador Anirson Francisco de 

Oliveira solicitando com urgência a contratação de 02 (dois) funcionários para atender 

como “Agentes de Saúde” nos Assentamentos: Geraldo Pereira de Andrade, grupos 01 e 

02 e também no Assentamento 17 de Março (Canta Galo). O requerimento foi à 

discussão e votação e foi aprovado. O Presidente aguardou alguns minutos para que os 

Nobres Edis pudessem fazer Requerimento Oral, não havendo passou-se para o Uso da 

palavra livre por ordem de inscrição. O vereador Rosiel congratulou a todos, agradeceu 

ao secretário Nassin pelo empenho em sempre atender as solicitações e esclareceu sobre 

a matéria veiculada nas redes sociais envolvendo seu nome no que tange a necessidade de 

poço artesiano na pantanalzinho, denegrindo assim sua imagem. Se colocou à disposição 

para qualquer dúvidas que possam surgir. O vereador Anirson por sua vez relatou sobre 

as queimadas no “lixão” que vem acontecendo com freqüência e também sobre a limpeza 

do SESC, e conclamou as autoridades competentes que tomem as devidas providências. 

Seguindo falou sobre a falta d’água nos assentamentos e a necessidade de um caminhão 

pipa para atender a comunidade.  O vereador Silvano por sua vez agradeceu a equipe de 

limpeza por ter atendido sua solicitação no Bairro Beira Rio e cobrou ao Executivo por 

materiais de iluminação pública para o município. Passando para a Ordem do dia, foi 

realizada a leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 012/2022 (Lei 

das Diretrizes Orçamentárias). Colocado em discussão e votação em 2º turno o mesmo 

foi aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de 

Lei nº 037/2022 (Abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação). 

Colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Leitura do 

Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº043/2022 (Atualização dos valores a 

serem recolhidos dentro do Programa Porteira Adentro). Colocado em discussão e 

votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão 



  

 

 

 

referente ao Veto. Colocado em discussão e votação nominal, onde o vereador Anirson 

concedeu voto favorável, João Neto favorável, Ronival Soares Contrário ao veto do 

prefeito, Rosiel favorável, Silvanei favorável. O mesmo foi aprovado com 5 (cinco) votos 

favoráveis, 1(um) contrário e 3(três) ausências. Segue-se a ordem do dia com a leitura do 

Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 001/2022  

de autoria do Vereador Rosiel (Denominação de Bairro) colocado em discussão e 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 23 de Setembro 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 ausente_____________________________________________ 

LINDOMAR DUARTE D SILVA ausente_________________________________________ 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA ausente____________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS__________________________________________________ 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA_____________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO__________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA______________________________________________ 


