
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 
 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e vinte e quatro 

minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Juscimeira, com a presença de todos os 

vereadores assim verificada 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 pelo vereador Silvano Dourado. 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 do expediente recebido do Prefeito (Retirada do Projeto de Lei 020/2022-

Altera a Lei Municipal 1.031/2016 – PCCS, alterando a carga horária dos Odontológicos e 

auxiliar de Consultório Dentário. O Projeto de Lei nº 027/2022 (contratação por tempo 

determinado de Brigadista Municipal). Leitura da mensagem de Veto nº 002/2022 referente 

ao Veto Total sobre o Projeto nº 001/2022 de autoria das Vereadoras Lúcia Ferraz e Silvanei 

que versa sobre a proibição de participação em licitações  e leitura da mensagem de veto nº 

003/2022, referente ao veto total do Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria da Vereadora 

Silvanei, que versa sobre instituir a política municipal do controle da natalidade de cães 

gatos no Município. Leitura do projeto de Resolução nº 003/2022 de Autoria da Mesa 

Diretora (Cria o Conselho Municipal de Juscimeira). Leitura do relatório de inserção de 

Projeto na Pauta, referente ao Projeto de Lei nº 002/2022 de autoria das vereadoras Lúcia 

Ferraz e Silvanei, que trata da Proibição de Inauguração de Obras Inacabadas. Passou-se 

para a leitura das Indicações. Indicações de autoria do vereador Anirson nºs 014, 015 e 016 

que versa sobre o levantamento da caixa d’água no Assentamento Santo Expedito, numa 

altura não inferior a (quatro) metros, reforma  da ponte  sobre o Córrego Vandecarlos, no 

grupo II do Assentamento Geraldo Pereira de Andrade, cuja ponte tem a extensão de 10m e 

a aquisição de uma Kombi ou micro-ônibus para o transporte dos Servidores do 

Departamento de Obras do Município, quando estiverem trabalhando fora da Sede do 

município. As indicações foram à discussão e votação sendo aprovadas. Indicações nº 025, 

026 e 027/2022 de autoria da vereador Silvanei Cavalheiro onde solicita a necessidade de se 

instalar postes de energia elétrica, com luminárias, na Rua Luiz Molato e na rua lateral do 

cemitério, entrada do bairro Queiróz I. A entrega de medicamentos nos postos de saúde dos 

Distritos e Povoado e proceder estudos para Viabilizar o fechamento definitivo da Via 

Pública, enfrente  à Escola Municipal Monteiro Lobato, bem como, implantação de um 

calçadão. As indicações foram à discussão e votação e foram aprovadas. Indicações de 

autoria dos vereadores Lúcia Ferraz e Silvano Dourado nºs 019 e 020/2022 que versam sobre 

necessidade de se efetuar instalação de postes com luminárias, partindo da rua atrás do 

cemitério até a estrada que dá acesso à Copiosa e um estudo para destinar uma área do 

Distrito Industrial, Comercial e Serviços de Juscimeira, para que seja construído um Centro 

de Evento. Foram à discussão e votação e foram aprovadas. Indicação nº 013/2022 autor 

vereador Rosiel Ferreira, solicita que seja incluído no Calendário de Eventos Anuais do 

Município, o “Festival Anual de Pesca” a ser realizado no Rio São Lourenço, no Distrito de 

Fátima de São Lourenço. Foi à discussão e votação e foi aprovada. Segue-se a sessão com a 

leitura do requerimento Nº 003/2022 autora vereadora Silvanei Pereira Cavalheiro onde 

solicita Relatório e Laudo Técnico sobre Insalubridade e Periculosidade dos funcionários do 



  

 

 

 

Município de Juscimeira. O presidente aguardou alguns instantes para requerimento oral. 

Não havendo passou-se para o uso da palavra livre por ordem de inscrição, onde o vereador 

Anirson iniciou sua fala relatando sobre a indicação sobre os funcionários onde deixou claro 

que entende que o problema é a falta de organização da administração e agradeceu ao 

suplente Gleidis pelo belo trabalho prestado durante o tempo que permaneceu nessa casa e a 

todos os vereadores pelo apoio. Seguindo o vereador Rosiel agradeceu ao Secretário do 

DAE, Júlio Pedro, pela disponibilidade de ter atendido ao seu pedido na pantanalzinho, ao 

Empresário César da fábrica do Chapéu Carandá juntamente com a Artista Plástica Eli Tosta 

Mena onde trouxeram novidades sobre cursos para artesãs no município. Fez um pedido ao 

Diretor de Obras para que o mesmo possa estar atendendo suas solicitações no que tange aos 

serviços a serem prestados na Vila Xavier. Conclamou ajuda ao Prefeito, pois segundo o 

Diretor os serviços não estão sendo realizadas devidas ordens do Prefeito. Relatou também 

sobre o projeto que foi protocolado juntamente com um pedido de sessão extraordinária, 

projeto esse que pela sua concepção deveria ter um estudo mais aprofundado e declarou sua 

indignação quanto à postagem do Executivo nas redes sociais. Deixou claro aos munícipes 

que, ninguém é contra o projeto ora protocolado e que só estão exigindo uma documentação 

mais precisa ao Executivo. A vereadora Silvanei falou sobre a visita que fez na Ager para 

esclarecer sobre o transporte que trafegava entre Juscimeira à Jaciara, uma vez que os 

munícipes estão sofrendo com a falta do mesmo. Relatou que pediu documentação, explicou 

sobre a situação e conclamou por união de todos e expôs sua indignação quanto ao veto dos 

projetos. A vereadora Lúcia Ferraz no uso da palavra livre saudou a todos e explanou sobre a 

entrega das ambulâncias onde se farão presentes o Deputado Thiago Silva e Janaína Riva e 

deixou claramente exposto que o compromisso que fez foi com a comunidade de Placa de 

São Lourenço. Falou sobre o projeto de contratação de operação de crédito com a Caixa 

Econômica Federal, onde a seu ver deveria já ser lido e resolvido, pois entende como um 

investimento pra população agradeceu à equipe da limpeza pelo belo trabalho no bairro 

Queiróz, aos vereadores João Neto e Vice Prefeito Sandoval pelo belo trabalho prestado em 

Santa Elvira. Seguindo a ordem o vereador Lindomar explanou sobre o projeto de Crédito 

com a Caixa, e parabenizou a vereadora Silvanei pela fala sobre o transporte. O vereador 

Ronival Soares também explanou e explicou sobre o assunto do transporte Juscimeira a 

Jaciara e demonstrou sua indignação sobre a postagem do executivo referente ao Projeto de 

Crédito com a Caixa Econômica. Passou-se para a Ordem do dia com a Leitura do Parecer 

da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 013/2022 – Concessão de direito Real de Uso, 

mediante contrato à Empresa Bela Rosa. Colocado em discussão e votação nominal em 2º 

turno, foi aprovado por unanimidade.  

Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 014/2022 - Concessão de 

direito Real de Uso, mediante contrato à Empresa Renascer. Colocado em discussão e 

votação nominal em 2º turno, foi aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da 

Comissão referente ao Projeto de Lei nº 015/2022 – Concessão de direito Real de Uso, 

mediante contrato à Empresa JJ – Gesso e Revestimento. Colocado em discussão e votação 

nominal em 2º turno, foi aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão 

referente ao Projeto de Lei nº 021/2022 de autoria do Poder Executivo – Doação de lotes do 

Distrito Industrial para a empresa Frigorífico Juscimeira. Colocado em discussão e votação o 



  

 

 

 

mesmo foi submetido a plenário a votação nominal de 2 turnos nessa sessão, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade. Parecer referente ao Projeto de Lei nº 023/2022 (Abertura de 

Crédito Suplementar por excesso de arrecadação). Foi à discussão e votação e foi aprovado. 

Leitura do Projeto de Lei n 025/202 (dispõe sobre o vencimento dos Agentes Comunitários 

de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias conforme Emenda Constitucional nº 120). 

Colocado à discussão e votação, foi aprovado. Leitura do Parecer da Comissão referente ao 

Projeto de Lei nº 002 de autoria das vereadoras Lúcia Ferraz e Silvanei. O Projeto foi 

colocado à discussão e votação com a Emenda apresentada sendo o mesmo aprovado. Não 

tendo mais a tratar nesta sessão, o Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima 

Sessão Ordinária, para o dia 24 de junho 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_________________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS________________________________________________________________ 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA__________________________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO_______________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


