
ATA Nº 15, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE MAIO DE 2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (03) três de maio de dois mil e vinte e dois. 
Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário o Presidente iniciou 
a Sessão Ordinária na forma regimental e pediu para a Vereadora 
Simone Freire Araújo Rodrigues para fazer a leitura do texto bíblico, que 
ao final da leitura, fez uma pequena explicação referente à mesma, 
concluindo com um belo poema, e após convidou a pequena Beatriz, 
que fez um pequeno momento de louvor e uma bela canção em 
homenagem ao dia das Mães. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata 
nº 14/2022. O Vereador Jozias Melo de Almeida solicitou a dispensa da 
leitura, que foi aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata nº 14/2022 
em votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. Leitura das 
Indicações: Nº 36/2022, de autoria da vereadora Simone Freire Araújo 
Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando providências na iluminação 
pública e pavimentação asfáltica da Rua Itatinga, final do Bairro Santa 
Luzia, próximo ao Restaurante Vale Verde. Nº 37/2022, de autoria da 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando revitalização e correção do vazamento de água na Rua 
Piracicaba, Centro, próximo a BR 364. Nº 44/2022, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia a Secretaria de Saúde, solicitando 
que seja pleiteada junto ao Governo do Estado a realização das 
avaliações cirúrgicas ortopédicas de forma rápida, visando diminuir a 
alta demanda no Município e consequentemente, trazer qualidade de 
vida aos que sofrem. Nº 45/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia à Diretoria de Meio Ambiente, solicitando a construção do 
Viveiro Municipal. Nº 46/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia a Secretaria de Saúde, solicitando a instalação de uma 
farmácia pública no Bairro Santo Antônio, usando alguma estrutura já 
existente e assim, atenderemos os bairros mais distantes da região 
central. Nº 12/2022, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário de Infraestrutura Leomar Rodrigues de Souza solicitando 
serviço de tapa buracos na Rua Castanheira esquina com a Floresta. Nº 
13/2022, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
de Infraestrutura Leomar Rodrigues de Souza solicitando a possibilidade 



de instalação de uma torneira para irrigar as plantas na Praça Lucas 
Botelho (Florais do Vale). Nº 71/2022, de autoria do vereador Leônidas 
de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário de Infraestrutura, Leomar 
Rodrigues de Souza solicitando manutenção na rotatória da Avenida 
Antônio Ferreira Sobrinho com a Carijós, Centro. Nº 72/2022, de autoria 
do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário de Infraestrutura, 
Leomar Rodrigues de Souza solicitando manutenção na Rua C, Bairro 
São Nicolau, e colocar em prioridade o asfaltamento. Nº 73/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário de 
Infraestrutura, Leomar Rodrigues de Souza solicitando manutenção na 
Rua Helena, Bairro Clementina, bueiro, buraco gigante. Nº 74/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário de 
Infraestrutura, Leomar Rodrigues de Souza solicitando manutenção na 
Rua Amélia, no Bairro Clementina, buraco deixado pelo DAE. Nº 
75/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando Manutenção no terreno baldio que pertence ao 
Município no São Nicolau Rua C. Nº 24/2022, de autoria do vereador 
Jesualdo Morais de Silva, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
Colocação de um poste e braço de luz na Avenida Antônio Ferreira 
Sobrinho na rotatória em frente à subestação, no Bairro Vale Formoso. 
Nº 71/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que seja instituída a Campanha IPTU 
Premiado, com o objetivo de difundir e ampliar o conceito de cidadania e 
conscientizar a população para a importância do pagamento do mesmo. 
Nº 72/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que seja implementado um aplicativo oficial 
em que seja possível ao cidadão relatar e acompanhar os protocolos de 
solicitação. Nº 73/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que sejam implementados 
cursos de qualificação profissional gratuitos, direcionados a empregados 
de baixa renda com mais de 45 anos de idade. Nº 74/2022, de autoria 
do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando a instalação de academias ao ar livre em comunidades 
rurais. Nº 75/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 



Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando reformas em prédios Escolares do 
Município apenas durante o período de férias, exceto casos 
excepcionais e que coloquem em risco a segurança de alunos e 
profissionais das unidades. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 
29/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando 
Informação referente à devolução de R$ 210.000,00 do duodécimo, 
147.000,00 era pra ser investido na nova sede do DAE: Esse projeto já 
foi pago? Já tem algo para apresentar a sociedade sobre essas obras? 
Tem data prevista para iniciar esta obra? Existe algum empecilho com 
essa obra? Algum maquinário irá ser atualizado ou novo para o DAE? 
Irão aumentar a equipe do DAE. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 30/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando informações sobre o novo espaço 
para sede da Prefeitura Municipal de Jaciara: O que foi feito até agora 
para tornar realidade essa mudança? Tem um projeto pronto para essa 
mudança? Nos mande como estão os andamentos. Em 2022 a Prefeita 
pretende começar essas obras? Quanto custou o desenvolvimento 
sobre como irá essas mudanças?O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 30/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando Informações sobre obras paradas 
em dois PSF: 1-Quando essas obras serão retomadas? 2-Existe um 
cronograma do andamento destas obras? 3-Se sim, apresentar este 
cronograma; 4-Há recursos para realização destas obras? 5-Em qual 
data a gestora pretende entregar essas obras para a comunidade? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 31/2022, 
de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando 
Informações Obras de intervenção de drenagem no final da Avenida 
Antônio Ferreira Sobrinho, próximo a Subestação, e no final da Avenida 
Piracicaba e Vila Comunitária: 1-Existe projeto para atender essas 
intervenções de drenagem? 2-Se sim, encaminhar cópias a esse 
parlamento; 3-Apresentar cronograma para atender estas demandas; 4-
Em qual data a gestora pretende entregar essas obras para a 
comunidade? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores.  Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: Zilmar 
Barbosa Medeiros, Leônidas de Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, 
Simone Freire Araújo Rodrigues, Charles Fernando Jorge de Souza, 
Cleiton Godoi Brasileiro, Adnan Alli Ahmad, Jesualdo Morais da Silva, 
Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção. Seus 
pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital desta Câmara 



Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do Veto Jurídico e 
Político nº 02/2022 do Executivo, ao Projeto nº 05/2022 do Legislativo, 
que “dispõe sobre o Programa de Fornecimento de banheiros químicos 
nas feiras livres regulamentadas pelo Município e dá outras 
providências”. Em plenário, o veto jurídico político foi mantido por nove 
votos dos senhores vereadores: Jesualdo Morais da Silva, Simone 
Freire Araújo Rodrigues, Cleiton Godoi Brasileiro, Zilmar Barbosa 
Medeiros, José Luiz Ribeiro Galindo, Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção e Jozias Melo de Almeida, e três votos contrários a 
manutenção do veto: Charles Fernando Jorge de Souza, e Leônidas de 
Lima Leitão. 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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