
  

 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 
 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, às 19h30min horas, inicia-se a 
Sessão Ordinária com a ausência do vereador Lindomar Duarte assim verificado pelo primeiro 
secretário, onde o Presidente Rosiel Ferreira agradeceu a presença de todos, invocando o 
nome de Deus e da justiça, solicitou a leitura bíblica ao vereador Gleidis e a leitura da Ata 
referente a sessão anterior para a Secretária sendo a mesma  aprovada. Segue-se a Sessão 
com a leitura dos Projetos de Lei: Projeto nº 009/2022 (Alteração de Lei Municipal e institui 
gratificação especial), Projetos nºs 001 e 002/2022 de autoria da vereadora Silvanei Correia 
Cavalheiro (institui a política de controle de natalidade de cães e gatos; Institui a Semana da 
Conscientização sobe o transtorno do Espectro Autista. Projetos de Leis nºs 001 e 002/2022 
de autoria das vereadoras Lúcia Ferraz e Silvanei Cavalheiro (Dispõem sobre a proibição de 
participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de 
obras, serviços, compras, alienações e locações por pessoa física ou jurídica que são 
condenados com trânsito em julgado em procedimentos administrativos e judiciais e dispõe 
sobre a proibição de Inauguração de Obras públicas municipais inacabadas). Segue-se a 
sessão com a leitura das indicações. Indicações de autoria do vereador Gleidis Pereira 
Barbosa, nºs 004, 005 e 006/2022 (colocação de lixeiras comunitárias, na Avenida Principal e 
nas entradas dos acessos dos ribeirinhos, no Distrito de São Lourenço de Fátima, neste 
Município. Pavimentação das principais Avenidas e Ruas do Distrito de Fátima de São 
Lourenço. Necessidade de se construir uma praça de lazer no Distrito de Fátima de São 
Lourenço, neste Município. Indicações de autoria do vereador Ronival Soares Santos, nºs 029 
e 030/2022 (solicita a necessidade e conveniência de se construir abrigo coberto, com 
assentos no Posto de Saúde para acomodar os usuários que para ali se dirigem. E 
necessidade e conveniência de se fazer estudos para que sejam viabilizadas aulas de 
Capoeira no Distrito de Fátima de São Lourenço. Indicação nº 019/2022, autor vereador 
Silvano Dourado onde versa sobre a necessidade de viabilizar a pintura de todos os redutores 
de velocidade nas ruas recapeadas da Sede do Município. Indicação de autoria dos 
vereadores Silvano Dourado e Rosiel Ferreira versando sobre a necessidade de viabilizar a 
construção de um estacionamento coberto, bem como, a construção de uma cobertura no 
portão de entrada da Creche Enedina Martins Barbosa. As indicações foram à discussão e 
votação e foram aprovadas. Segue a sessão com a leitura da Moção Nº 004/2022 autora 
vereadora Silvanei Cavalheiro com aval dos demais Edis, moção de pesar pelo falecimento do 
Sr. Valdemir Pereira da Silva e moção nº 005/2022, Moção de Agradecimento às profissionais 
que atuaram no Centro de Triagem do Coronavírus (Linha de frente Contra o Covid 19) no 
município de Juscimeira. As moções foram à discussão e votação e foram aprovadas. O 
presidente aguardou alguns minutos para que os  
Nobres Edis façam Requerimento Oral, não havendo passou-se para o uso da palavra livre 
por ordem de inscrição, onde o vereador Gleidis iniciou sua fala agradecendo a presença das 
pessoas que acompanham os trabalhos da Casa, discutiu sobre suas indicações, agradeceu 
ao prefeito Moisés e chefe de gabinete Sivaldo pelo apoio nos trabalhos realizados em Fátima 
de São Lourenço. Relatou sobre a parceria do sindicato rural de Juscimeira com Senar, 
agradeceu a todos os envolvidos para que esse evento pudesse ser realizado com vários 
serviços prestados à comunidade. E por fim fez um pedido ao prefeito no que tange a 
dificuldade que os munícipes estão enfrentando com a poeira. Seguindo a ordem da inscrição 
o vereador Ronival Soares congratulou a todos e enalteceu o vereador Gleidis pela atuação 
no legislativo e ao prefeito Moisés juntamente com o secretário Celson pelo trabalho 
desenvolvido na região do lixão. Falou sobre as cobranças que receberam sobre o caminhão 
pipa onde expôs a importância da licitação nesses casos, pois sem a mesma não contrata. 



  

 

 

 

Agradeceu ao Senador Weligton Fagundes pelo projeto que ele tem apoiado, pelas emendas 
pra o campo de Fátima de São Lourenço, bem como para a praça, a extensão do PSF e 
reforma do ginásio. Continuando a Ordem de Inscrição o vereador Silvano cumprimentou a 
todos e discutiu sobre suas indicações, agradeceu ao secretário Nasin pela competência em 
seu trabalho e relatou sobre a visita que juntamente com os vereadores Gleidis e João Neto 
fizeram ao Deputado Nelson Barbudo. O vereador José Quirino por sua vez congratulou a 
todos e falou sobre as dificuldades que enfrentou no passado em busca de recursos para 
melhoria do município e relatou que hoje através dos ofícios as autoridades conseguem ouvir 
melhor os vereadores, relatou sobre o projeto em que ele está executando agradecendo a 
parceria de todos e também sobre o valor que o Deputado Max disponibilizou. Falou também 
sobre o recurso que está alocado pelo deputado Juarez Costa para a construção do campo 
completo de futebol. Frisou sobre abrir horizontes para o crescimento do município e para isso 
necessita de harmonia entre executivo e legislativo. A vereadora Silvanei agradeceu a todos 
que acompanham os trabalhos e exclamou sobre o trabalho de todos em busca de melhorias 
para o município e que infelizmente algumas vezes são criticados por aquilo que não os 
cabem. Falou sobre a emenda do Senador Welliton para o PSF2, explicou sobre a emenda 
que seria destinada ao Centro de Reabilitação e que ao aprofundar o conhecimento foi 
exposto que não poderia ser destinada, pois é de incumbência do Estado. Sendo assim a 
emenda será destinada à saúde. Comentou sobre as Moções e indicações de sua autoria. O 
Presidente Rosiel por sua vez agradeceu ao vereador Silvano pela indicação para a Creche 
Enedina Martins Barbosa e agradeceu também a parceria dos Vereadores. Passou-se para a 
Ordem do dia com a leitura do parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 006/2022 
(abertura de Crédito Adicional Suplementar), o projeto foi à discussão e teve um pedido de 
vista pelo vereador José Quirino para um estudo mais aprofundado sobre o projeto. Leitura do 
Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 007/2022 (Concessão de Revisão Geral 
Anual). O Projeto de Lei foi à discussão e votação em regime de urgência especial, conforme 
artigo 132 do Regimento Interno e foi aprovado. Leitura do Parecer da Comissão referente ao 
Projeto de Lei nº069/2021 (Concessão de lotes no Distrito Industrial para a Empresa Padilha 
Transportes. Colocado em discussão e votação nominal em 1º turno o projeto foi aprovado 
por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 075/2021 
(Concessão de lotes no Distrito Industrial para a Empresa Gabriel Junior Acessórios e 
Eventos), colocado em discussão e votação nominal em 1º turno o projeto foi aprovado por 
unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 002/2022 de 
autoria da Mesa Diretora (Alterar o Artigo da Lei Municipal nº 990/2015 – que dispõe sobre 
Verba Indenizatória. O Projeto foi à discussão e votação e foi aprovado. Seguindo o 
Presidente submeteu ao plenário a mudança na data da próxima Sessão Ordinária, tendo em 
vista que dia 22 de Abril é considerado ponto facultativo. O Presidente declarou que 
posteriormente iria decidir e comunicar a todos. Não tendo mais a tratar nesta Sessão, o 
Presidente encerrou a mesma. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por todos os, 
vereadores que estiverem presentes.  

 
GLEIDIS PEREIRA BARBOSA_______________________________________________________________ 

JOÃO NETO LIMA AGUIAR________________________________________________________________ 

JOSÉ QUIRINO DA SILVA__________________________________________________________________ 

LINDOMAR DUARTE D SILVA ausente 

LUCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA_________________________________________________ 

RONIVAL SOARES SANTOS_________________________________________________________________ 



  

 

 

 

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA__________________________________________________________ 

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO_______________________________________________ 

SILVANO DOURADO DE SOUZA____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


