
ATA Nº 06, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE MARÇO DE 2022    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (03) três de março de dois mil e vinte e dois. 
Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, o Presidente deu 
início a Sessão Ordinária na forma regimental, e convidou o vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: 
Leitura e votação da Ata Nº 05/2022. O Vereador José Luiz Ribeiro Galindo 
solicitou a dispensa da leitura da Ata, a solicitação foi colocada em votação 
e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº 05/2022 em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. Leitura das Indicações: Nº 26/2022, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando paliativo na Avenida Botocudos, pois a mesma está 
intransitável. Nº 27/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando resolução do problema da Estação de 
Tratamento de Esgoto. Nº 28/2022, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando implantação de um Viveiro 
Municipal. 29/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando manutenção no sistema de água de Jaciara, troca 
de ramais e outros. Nº 30/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando manutenção na Rua Potiguaras e 
Rua Guaicurus. Nº 16/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando referente a regulamentação da 
Insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde. Nº 17/2022, de autoria 
do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
pavimentação asfática na Rua 10 e adjacente no Bairro Zé Araçá. Nº 
18/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando revitalização da quadra Poliesportiva localizada ma Praça JK.  
Nº 19/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando instalação de telas de proteção na nova quadra 
poliesportiva da Escola Magda Ivana. Nº 20/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando construção de uma 
praça na Rua Principal no Bairro João de Barro, divisa com o Bairro Santo 
Antônio ao lado da Igreja Católica. Nº 12/2022, de autoria do vereador 
Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 



Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando equipe para compor o 
trabalho do Tapa Buraco. Nº 12/2022, de autoria da vereadora Simone 
Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando limpeza nos canteiros 
em área localizada na Avenida Irajá e Bosque Dona Lucinha. Nº 13/2022, 
de autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando limpeza nos canteiros, bueiros e iluminação pública em área 
localizada na Avenida Tupiniquins entrada do Parque Padre Martin 
(AEMA). Nº 26/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando manutenção (cascalhamento e 
patrolamento) na Rua Acocê no Bairro Santo Antônio. Nº 27/2022, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando manutenção (cascalhamento e patrolamento) nas Ruas sem 
pavimentação asfática no Bairro Jardim Aeroporto. Nº 28/2022, de autoria 
do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando manutenção e melhorias nos consultórios odontológicos dos 
PSFs do Município de Jaciara. Nº 29/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a 
contratação de médicos com urgência para atender os PSFs que estão 
descobertos deste atendimento. Nº 30/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
cumprimento da Lei nº 1.881 de 29 de abril de 2019. Discussão e votação 
dos Requerimentos. Nº 11/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
Informações sobre atendimentos PSFs: Qual o horário de entrada e saída 
dos profissionais nos PSFs? Gostaria de receber essas informações de 
maneira específica, se tem horários diferentes um do outro, sobre os 
médicos, dentistas, ajudantes, enfim todos os funcionários. Como está 
sendo a forma de atendimento dos pacientes? Limite de atendimento? Ou 
algum outro sistema? Sobre os efetivos, como está no contrato e como 
está sendo feita na prática? Quais PSFs faltam profissionais? E por quê? 
Essa falta, quando irão contratar?O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 12/2022, de autoria do vereador Leônidas 
de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
Informações sobre o controle de estoque da cozinha única: Existe um 
controle de estoque digital sobre o que sai e entra? Gostaria de receber 
uma planilha com essas informações de 2021 e 2022; Caso não tenha um 
controle de estoque digital, como está sendo feito o controle de 
mercadorias da cozinha? Quanto foi gasto na cozinha única em 2021 e até 
o momento em 2022? As refeições estão sendo entregue de acordo com o 
cardápio?O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 



Nº 12/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita que, Informações 
sobre as estradas rurais: Existe algum recurso de emendas ou convênios 
para manutenção das estradas rurais? Existe um cronograma de 
atendimento destas estradas? Encaminhar o cronograma caso exista. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 13/2022, 
de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita que, Sobre a Boca de lobos na 
Avenida Zé de Bia; Quando estas bocas de lobo serão construídas? Existe 
um cronograma de atendimento desta demanda? Encaminhar cronograma 
caso exista. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
MOÇÃO DE PESAR: Moção de pesar nº 01 de autoria do vereador Cloves 
Pereira da Silva, a ser encaminhada à Família do Sr. Luiz França de 
Morais pelo falecimento do mesmo ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2022. 
Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: Zilmar Barbosa 
Medeiros, Leônidas de Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, Jesualdo 
Morais da Silva, Charles Fernando Jorge de Souza, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Simone Freire Araújo Rodrigues, Jozias Melo de Almeida, 
Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, Cloves Pereira da Silva. Seus 
pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. O Presidente agradeceu a presença de todos, e nada mais 
havendo a tratar declarou encerrada a Sessão Ordinária. Eu, Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que 
após lida, e votada, será assinada por mim, pelo Presidente e demais 
Vereadores. 
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