
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2021 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e vinte e 

cinco minutos, junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Juscimeira, 

com os vereadores Anirson, João Neto, Lúcia Ferraz, Silvano, José Quirino e Rosiel 

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 para vereadora 

Lúcia Ferraz 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 dos seguintes projetos: Projeto de Lei nº 023/2021 de autoria do 

Executivo Municipal (Dispõe sobre autorização para parcelamento de débitos perante a 

Receita Federal). Projeto de Lei nº 024/2021 de autoria do Executivo Municipal (Dispõe 

sobre autorização para parcelamento de débitos perante a Procuradoria Geral do 

Estado). Projeto de Lei nº 025/2021 de autoria do Executivo Municipal (Dispõe sobre 

autorizar o Poder Executivo a adquirir bem imóvel através de desapropriação). Projeto 

de Lei nº 026/2021 que dispõe sobre a concessão de desconto de 35% do Imposto 

Sobre transmissão de Bens Inter vivos - ITBI. Ato contínuo, foi realizada a leitura do 

Expediente recebido do Prefeito justificando e contextualizando a urgência na 

tramitação do Projeto de Lei nº 025, de 07 de abril de 2021. Por conseguinte, foi 

realizada a leitura do Projeto de Lei nº 001/2021 de autoria da Mesa Diretora (que 

autoriza o Poder Legislativo filiar à UCMMAT). Segue – se a sessão com a leitura das 

Indicações: Indicação nº 006/2021 de autoria dos vereadores Silvano Dourado e João 

Neto, onde indicam a necessidade e conveniência de se providenciar com urgência, a 

limpeza, bem como, patrolamento e encascalhamento das ruas não beneficiadas com o 

asfaltamento na Sede do Município, como também, no povoado de Placa Santo Antônio, 

neste município. Foi a discussão e votação, sendo aprovada. Indicação nº 002/2021 de 

autoria do vereador Anirson Francisco de Oliveira, solicita a instalação de rede de 

distribuição de água nos Assentamentos Santo Expedito e Geraldo Pereira de Andrade, 

Grupo I e Grupo V, neste município. A indicação foi à discussão e votação sendo a 

mesma aprovada. Indicação nº 002/2021 de autoria da vereadora Lúcia Ferraz 

Gonçalves de Almeida, onde solicita a necessidade de providências, no sentido de 

implantar redutores de velocidade (lombada) em alguns pontos em nosso município. Foi 

levada a discussão e votação e a mesmo foi aprovada. O Presidente solicitou a leitura 

das Moções: Moção nº 001/2021 de autoria do vereador Rosiel Ferreira com aval dos 

demais Edis. Pêsames e Solidariedade à família Souza, pelo falecimento de estimado e 

querido cidadão, Senhor Pedro Nogueira de Souza, colocada em discussão e votação, 

foi aprovada. Moção nº 001/2021 de autoria do vereador José Quirino da Silva com aval 

dos demais Edis. Pesar à família do Senhor José Cardoso dos Santos, em nome de 

seus filhos, dando-lhes conhecimento da presente moção. Colocada em discussão e 

votação, foi aprovada. O Presidente aguardou alguns instantes para o Requerimento 

Oral. Não havendo requerimento oral, passou-se então para o Uso da palavra livre em 

ordem de inscrição. Pela ordem o vereador João Neto declarou seus agradecimentos a 

todos os envolvidos na limpeza e manutenção realizada no Distrito de Santa Elvira. Por 

conseguinte, o vereador Silvano Dourado relatou sobre o fato de alguns comércios 

estarem fechados devido ao decreto e demonstrou sua satisfação ao saber que os 

mesmos poderiam retomar as suas atividades. Congratulou a Polícia Militar sobre o 

reforço na fiscalização na região do lago e dentro do município e sugeriu aos 



vereadores e ao prefeito uma postura mais rígida em relação à bebida alcoólica. 

Seguindo a ordem, o vereador José Quirino disse sobre o município se preparar no 

quesito segurança, de forma que as pessoas possam se sentir segura em todos os 

lugares e reforçou a importância de se cumprir as medidas restritivas do combate ao 

Covid-19 e suplicou à população para que se cuidem. 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), o mesmo recebeu votos 

favoráveis à sua aprovação de seus respectivos membros. Colocado em discussão e 

votação em 1º 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), o mesmo recebeu votos favoráveis à 

sua aprovação de seus respectivos membros. Colocado em discussão e votação em 1º 

turno, o mesmo foi aprovado. Logo foi lido o Parecer da Comissão de Justiça, referente 

ao Projeto de Lei nº 020/2021 (Alteração da Lei Municipal nº 1.115), o mesmo recebeu 

votos favoráveis à sua aprovação de seus respectivos membros. Colocado em 

discussão e votação em 1º turno, o mesmo foi aprovado. Segue-se a sessão com leitura 

do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 021/2021 (Dispõe 

sobre abertura de Crédito), o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação de seus 

respectivos membros. Colocado em discussão e votação, e foi aprovado. Ato contínuo, 

foi lido o Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 022/2021 

(Dispõe sobre abertura de Crédito), o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação 

de seus respectivos membros. Colocado em discussão e votação, e foi aprovado. 

Seguindo a sessão, o Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão, referente 

ao Veto sobre a Emenda modificativa do Projeto de Lei nº 002/2021, que institui 

normas administrativas para inscrição, protesto e ajuizamento da Dívida Ativa da 

Fazenda Pública Municipal. Colocado em discussão e em votação nominal. O 

vereador Anirson Francisco de Oliveira concedeu voto favorável, vereador João 

Neto Lima Aguiar concedeu voto favorável, Vereador José Quirino da Silva 

concedeu voto favorável, vereadora Lúcia Ferraz Gonçalves de Almeida concedeu 

voto favorável, vereador Rosiel Ferreira de Oliveira concedeu voto favorável, 

vereador Silvano Dourado de Souza concedeu voto favorável. Ato contínuo o 

Presidente submeteu ao plenário à votação dos seguintes projetos:  Projeto de Lei 

nº 025/2021 de autoria do Executivo Municipal (Dispõe sobre autorizar o Poder 

Executivo a adquirir bem imóvel através de desapropriação) e do Projeto de Lei nº 

001/2021 de autoria da Mesa Diretora (que autoriza o Poder Legislativo filiar à 

UCMMAT) sendo aceito à votação pelo plenário, foram levados à discussão e 

votação sendo os mesmos, aprovados. Não tendo mais a tratar nesta sessão, o 

Presidente encerrou a mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 23 

de abril de 2021, às 19:00 horas. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos 

os vereadores que estiverem presentes. 


