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 Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 
deu início a sessão itinerante o Vereador Sidney de Souza Soares. 
Os Vereadores se reuniram na Escola Modelo Santo Antônio, de 
acordo com o Art. 182-A, do Regimento Interno desta Câmara 
Municipal. Estiveram presentes os Vereadores: Cloves Pereira da 
Silva, Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira dos Santos, Sérgio 
Lúcio da Silva, Edilaine A. Martins da Costa. Ás 19h30 min. 
(dezenove horas e trinta minutos) deu-se início à Sessão Itinerante 
para que os moradores do Bairro Santo Antonio e Bairros vizinhos 
divulgassem os problemas da comunidade aos vereadores para que 
estes possam ser transformados em indicações e requerimentos e 
encaminhados aos órgãos competentes em benefício dos mesmos. 
O Presidente convidou para fazer a leitura do texto bíblico o Sr. 
João Galdêncio, morador do bairro. O vereador Sidney convidou 
para compor a mesa os senhores: Sr. João Galdêncio, a Diretora da 
escola a Srª. Rosanea Bitencourt Ferreira, o Presidente do Bairro, 
Sr. Eurípedes R. Borges e o secretário adjunto de infraestrutura, Sr. 
Jozimar. O vereador passou a palavra ao Sr. Eurípedes presidente 
do Bairro para que pudesse citar as necessidades do Bairro, onde 
comentou sobre a falta de segurança, as ruas sem asfalto e disse 
que todos têm que trabalhar unidos, prefeito, vereadores e a 
comunidade para o bem de todos. Colocou-se à disposição de 
todos. A diretora da Escola disse que queria que este local 
estivesse lotado, e o povo erra de não vir porque esse é o momento 
de fazer as cobranças para o bairro. Fez cobranças de algumas 
coisas para a escola, tais como: faixa de pedestre, quebra molas, 
limpeza da escola, pois, tem um gramado enorme e a escola não 
tem condições de pagar jardineiro para esse trabalho. Disse que o 
mato está enorme, pondo em risco a segurança das crianças, pediu 
ainda a retirada do restante do barracão, que foi iniciado no ano 
passado. Cobrou ainda, quanto a falta de médico no PSF, pois as 
crianças estão faltando muito devido as doenças que estão 
ocorrendo nesse período e ainda não tem o médico para dar 
atestado para abonar as faltas.  A Professora Rute disse que estava 



representando os seus alunos, reivindicando uma área de lazer, 
praça e pista de skate, pois não tem aqui no bairro. Disse que tem 
um documento com essa reivindicação dos alunos. A Srª Rosana 
Calixto mãe de aluno e moradora do bairro reclamou sobre a falta 
de água, e que é um absurdo uma escola desse porte com a rua 
cheia de buracos,  cobrou ainda sobre a questão de saúde que não 
tem remédios nos postinhos e nem médico, e os moradores estão 
pagando os impostos e não estão tendo o retorno do governo 
municipal. O Sr. José Jacob cobrou a falta de vereadores, “porque 
só tem cinco, se votaram em onze, onde está o Prefeito?”. Disse 
que cobra a presença dos vereadores porque é um direito dele, pois 
é dever deles estar presentes nessas sessões. O vereador Sidney 
disse que essa reunião é pra reforçar os pedidos da comunidade e 
encaminhar ao Executivo.  Comentou sobre a importância da 
participação da população e que a Câmara Municipal fez convite 
através da TV, Rádio, carro de som, ofícios, etc. O Sr. Wilsson 
cobrou quanto à falta de água nas Ruas: Beatriz e Carolina, no JD, 
Clementina. O Sr. José da Rua Itaúna pediu que dêem um jeito em 
Jaciara porque nossa cidade está se acabando. E hoje não tem 
ajuda do executivo pra nada. As ruas estão se acabando em 
buracos, as contas de água chegam para pagar e não tem água. 
Disse que teve que ir a Rondonópolis duas vezes porque não tinha 
médico. Disse que não existe lugar melhor pra viver, mas, 
ultimamente está pior que o Ceará com a falta de água. O Sr. 
Cavalcante disse que tem três filhos em idade de fazer faculdade, 
solicitou aos vereadores uma faculdade federal, pois os jovens 
acabam tendo que ir pra fora estudar e depois não voltam para o 
município.  Cobrou sobre a falta de médicos nos PSFs. Disse que 
votou nos vereadores e tem direito de cobrar. Cobrou praça para os 
moradores entre outras melhorias para o bairro. O vereador Sidney 
disse que estarão fazendo essas sessões para ouvir a população e 
cobrar o executivo. Perguntou ao Presidente do bairro quantas 
vezes ele procurou o Prefeito para reivindicar melhorias para o 
bairro e o mesmo disse que cinco vezes, e ele revidou que o 
presidente do bairro estava sem voz então, porque nada está sendo 
feito. Cobrou a presença dos secretários municipais, do prefeito, e 
do restante dos vereadores. Disse aos cinco vereadores presente 



que faltam dois anos e meio para terminar o mandato e quer saber 
o que eles tem de concreto para o bairro Santo Antonio. O vereador 
Sidney disse que se preocupam com a população, e estar aqui hoje 
ouvindo a comunidade é a prova disso, e que os vereadores irão 
cobrar do prefeito através de indicações, requerimentos e ofícios, 
para levar as cobranças de toda a comunidade até o prefeito. 
Comentou o descrédito em que se encontra política atualmente e 
que estão aqui para tentar mudar isso, mostrando que estão 
trabalhando para a população. O Sr. José disse que sabe que os 
vereadores não têm o poder de fazer, mas quer que estejam 
cobrando por intermédio de indicações e requerimentos. O Sr. José 
da Silva morador do bairro, cobrou quanto à falta de água, 
comentou sobre cachorros que ficam soltos nas ruas que estão 
gerando insegurança para os moradores. Pediu aos vereadores que 
cobrem o prefeito para fazer uma lei para que as pessoas não 
tenham animais soltos na rua. O Sr João Batista cobrou quebra 
molas para o bairro, para que a população tenha mais segurança e 
que os secretários venham andar nos bairros e verificar as 
necessidades existentes. Cobrou quanto à falta de água e disse que 
o pessoal do DAE passa em cima dos vazamentos e não 
consertam. Disse que o prefeito nunca mais visitou o bairro depois 
das eleições. O Presidente da sessão constou a chegada do 
vereador Antonio Zanin Marçal à sessão. O Sr. João Galdencio, 
disse que nosso país precisa principalmente de educação, 
conhecimento, e acha que o legislativo e o executivo falham quanto 
isso. Leu a CF onde diz que o poder emana do povo e disse que 
não falaria dos problemas de infraestrutura, pois, estes estavam 
patentes aos olhos de todos. Disse que é obrigação dos secretários, 
vereadores e prefeito visitar os bairros para ver as necessidades. 
Comentou sobre a atual situação do país, pediu aos vereadores 
presentes que olhem pela segurança do bairro, mostrou alguns 
documentos que já encaminhou ao prefeito e até mesmo Boletim de 
Ocorrência, que fez devido vandalismo no bairro. Comentou sobre 
uma indicação do prefeito Abdo, quando ainda era vereador, 
cobrando segurança para o Comandante da polícia para a parte alta 
da cidade e que esta tem crescido muito.   Comentou sobre 
poluição sonora na cidade. Reclamou sobre a falta de equipe de 



tapa-buracos, mas está confiando que as coisas vão melhorar. Que 
a rua em que reside precisa de mais um redutor de velocidade e 
uma faixa de pedestre, assim como na escola modelo. Que a 
iluminação pública também está precária no bairro Santo Antônio. 
Finalizou agradecendo a oportunidade, e em tempo disse sobre a 
lotérica, que a fila é enorme, que tinha uma senhora de idade, 
doente na fila da lotérica e fez suas necessidades na roupa 
enquanto estava na fila, que Jaciara deveria ter sanitários públicos 
na rua, ao menos 2 sanitários no centro da cidade. Pediu desculpas 
pelo tempo despendido. Em seguida, o Presidente disse que foi 
bom ouvir e passou o microfone para o Vereador Tiago, que 
agradeceu a presença de todos, disse que entende as cobranças 
da população, que a sessão itinerante é realmente para ter contato 
com o povo. Em relação ao transporte, infelizmente não há e acha 
que tinha que ter sim. A faixa de pedestre na escola é uma 
reivindicação antiga, que ano passado fez indicação nesse sentido 
por duas vezes, que o Prefeito deveria fazer uma análise em toda a 
cidade para ver onde que precisa. No ano passado esteve reunido 
com o prefeito e indicou que fosse feito uma força tarefa para 
regularizar a situação da água no município, comentou sobre a 
cobrança que fez quanto a monitoramento para a escola. Disse que 
já fez cobrança quanto à falta de médicos nos PSFs. Falou da 
importância dessa cobrança coletiva. O Secretário Adjunto de 
Infraestrutura disse que faz questão de estar presente nas sessões 
para dar esclarecimentos para a comunidade. Comentou sobre: a 
emenda do Dep. Ságuas para aquisição de um ônibus, a 
construção de mais faixas elevadas próximo as escolas, que breve 
estará regularizada a questão dos médicos nos PSFs, sobre a 
questão dos buracos, disse que é um grande problema, mas que 
assim que chuva cessar começará os trabalhos de tapa buracos. 
Comentou sobre um convenio que estará sendo liberado para que 
seja feito a aplicação de lama asfáltica, sobre a falta de água disse 
que é preciso entender que ficou muito tempo sem investir no DAE, 
e que o prefeito já adquiriu mais de um mil e duzentos hidrômetros 
para fazer a instalação e furando um novo poço artesiano irá 
melhorar a qualidade de água no município. Comentou sobre a 
pavimentação de outras ruas e a conclusão da iluminação com 



lâmpadas de LED. O vereador Antonio Zanin, comentou sobre a 
falta dos vereadores e que se atrasou porque estava em uma 
reunião da cultura e que também esteve com seu filho que estava 
um pouco doente. Que vai focar no que o Sr. João Galdencio falou, 
que o que falta em nosso país é educação. Se tivesse educação 
não teria que ter tanto quebra-molas na cidade, que tem que fazer 
educação no transito,pois, hoje morreu um jovem no transito, por 
imprudência, falta de responsabilidade. Igual a sujeira, todo o lixo 
que é produzido na cidade é a própria população, que o povo que 
suja a cidade, que falta educação. A população cobra limpeza, mas 
não fazem a parte deles. Que todos têm que fazer a parte. Sobre a 
água, é o problema mais grave que ocorro hoje em Jaciara. Que fez 
indicação semana passada, que cobrou do Prefeito que ele leve 
informações para a população. Que as pessoas não sabem o que 
vem sendo feito para acabar com essa falta d’água. Que deve haver 
informação por parte do Executivo sobre isso para a população. 
Que o valor da água aumentou no governo passado e não passou 
esse aumento em forma de investimento no DAE. Que no setor 
publico é muita burocracia, tudo é demorado, deve-se seguir um 
protocolo para tudo. Que diariamente é cobrado pela falta de água. 
Que a população não está errada em cobrar, que há direitos que 
não estão sendo respeitados. Que está cumprindo seu papel como 
vereador, que está à disposição de todos. Que acredita que o 
Prefeito vai resolver esse problema de falta de água. Em seguida, 
tomou a palavra o Vereador Sérgio, parabenizou o presidente pela 
sessão itinerante, que é importante. Frisou que a população não 
vem participar. Que a população tem razão em cobrar. Que a 
população não sabe da burocracia da coisa pública, existe TCE, MP 
que travam a atuação do governo municipal. Que vai levar todas as 
reivindicações para o Prefeito. Que no hospital Municipal está 
sendo feito um trabalho de reforma, de qualidade, demorada pela 
parte burocrática, por exemplo, licitação. Falou ainda de algumas 
obras que estão se arrastando pela burocracia. Sobre a faixa de 
pedestre da escola, isso não é complicado, que vai falar com o 
Betão sobre essa faixa. E para finalizar disse que vai ser implantado 
rede de esgoto na parte alta da cidade através de recursos do PAC 
2. Em seguida, fez uso da palavra a vereadora Edilaine que 



comentou sobre a importância da população acompanhar os 
trabalhos do executivo e do legislativo para conferir se está tudo a 
contento. Comentou sobre a falta de água, disse que também sofre 
com isso no seu bairro. Sobre a criação de leis explicou que os 
vereadores não podem criar leis que oneram os cofres públicos. 
Disse que sempre está fazendo cobranças ao executivo, para dar 
andamento aos projetos que são de anseio da população. Disse 
que muitas coisas precisam ser resolvidas e a população tem que 
fazer suas cobranças sim. Sobre o transporte disse que vai cobrar 
do secretário de transporte e da educação, pois esta é uma questão 
muito séria. Sobre os PSFs disse que tem feito várias cobranças 
aos secretários, pois sabe que no hospital municipal o medico não 
gosta de atender casos de PSFs.  Comentou sobre as emendas 
conseguidas através do Dep. Max Joel Russi, e que alguns setores 
da prefeitura estão precisando de mais agilidade para beneficiar a 
população. Colocou-se à disposição de todos os moradores e os 
convidou a acompanhar os trabalhos. O vereador Cloves agradeceu 
a presença de todos, também a diretora da escola por ceder o 
espaço, agradeceu ainda, ao presidente do bairro. Disse que tem 
procurado atender a todos que o procuram.  Desculpou-se pelas 
falta dos vereadores, e disse que não vai desanimar das sessões 
itinerantes. Aos moradores falou que eles que sabem das 
necessidades do seu bairro e que tem que fazer cobrança sim. 
Colocou-se à disposição de todos. Sobre a falta da água comentou 
que sabe das dificuldades que a população tem passado e acredita 
que o prefeito vai entregar esse poço artesiano. Elogiou o trabalho 
secretário Jozimar.  E disse que vai trabalhar em prol da população.  
O presidente do Bairro comentou que já tiveram vários problemas 
no bairro que já foram solucionados. Perguntou ao prefeito sobre o 
desperdício da água, a situação das carretas circulando na cidade, 
também sobre a saúde. Tem feito cobranças ao executivo sempre e 
que podem ter certeza que enquanto for presidente não vai parar de 
cobrar. Agradeceu ao espaço cedido e colocou-se à disposição de 
todos.  O vereador Sidney disse que tem acompanhado o trabalho 
do presidente do bairro e também do Sr. João Galdêncio, e todos as 
reivindicações dos moradores estão anotadas e vão cobrar para 
serem colocadas em prática. Disse que cada vereador que aqui 



esteve fez compromisso com os moradores. Agradeceu a diretora 
da escola, aos vereadores, ao Presidente Cloves, que tem realizado 
um excelente trabalho, aos funcionários que acompanham os 
trabalhos dos vereadores e a toda a comunidade presente. Nada 
mais havendo a tratar o Presidente encerrou a Sessão Itinerante em 
nome de Deus e da democracia.   

 

 


