
ATA Nº 25 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (09) nove de agosto de dois mil e vinte e 
dois. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, constatou-se a 
ausência do vereador Zilmar Barbosa Medeiros. O Presidente iniciou a 
Sessão Ordinária na forma regimental e convidou o Secretário de Saúde 
Robson Casanova para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: 
Leitura e votação da Ata nº 24/2022. O Vereador José Luiz Ribeiro 
Galindo solicitou a dispensa da leitura, que foi aprovado pelos 
vereadores. Colocada a Ata nº 24/2022 em votação, foi aprovada por 
unanimidade dos Vereadores. TRIBUNA: Uso da tribuna pela Srª Franciele 
Bentak, não foi possível, pois ficou impossibilitada de comparecer. O 
presidente pediu para que fosse antecipada a entrega das Moções, no qual 
foi acordado pelos demais vereadores. Entrega de Moções de Aplausos: 
Entrega de moção de aplausos de autoria do Vereador Cloves Pereira da 
Silva ao Sr. Ailton C. Fonseca. Entrega de moção de aplausos de autoria do 
Vereador Cloves Pereira da Silva para os servidores da Saúde. Entrega de 
moção de aplausos de autoria do Vereador Adnan Alli Ahmad ao Sr. André 
Luiz Souza Coelho. Após a entrega das moções os homenageados usaram 
a tribuna para fazerem seus agradecimentos e seus pronunciamentos 
estarão gravados no arquivo digital desta Câmara Municipal. MATÉRIAS 
PARA COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 26/2022, 
de autoria do Vereador Cloves Pereira da Silva, que “dá ao complexo 
esportivo do Bairro Zé Araçá a denominação de Fábio Martins Pereira”. 
Leitura das Indicações: Nº 121/2022, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o secretário competente para que seja estudada a 
possibilidade de instalar na cidade irrigação inteligente. Nº 122/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o secretário 
competente, solicitando que sejam oferecidos kits de material de 
construção para famílias que estão precisando fazer extensão e 
construções em seus terrenos e casas. Nº 123/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para competente, solicitando 
providências quanto ao buraco na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho. Nº 
124/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, solicitando uma atenção a Avenida Zé de Bia, no 
que diz respeito à iluminação, pois em alguns pontos se faz necessário a 
colocação de postes e lâmpadas, pois a escuridão amedronta os 
moradores dos Aeroportos I e II. Nº 125/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 



Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando que sejam colocadas iluminações no Bairro Florais do Vale, 
onde a escuridão causa medo aos moradores. Nº 48/2022, de autoria da 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, solicitando que se estude a viabilidade da construção de 
quiosques nas Praças de nossa cidade, licitando para terceiros cuidarem 
desse empreendimento. Nº 28/2022, de autoria do vereador José Luiz 
Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário competente, que se estude a 
viabilidade de construir um palco acústico fixo, no espaço do Centro de 
Eventos, no estilo de uma concha acústica com vistas à realização dos 
eventos que acontece na cidade, além de outras apresentações artísticas 
e culturais. Nº 29/2022, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o Secretário competente, solicitando a construção de uma pista de 
MotoCross. Nº 59/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o Secretário de competente, solicitando que seja realizado calçamento 
através do Projeto “Passeio Legal” no canteiro da Avenida Xavantes, 
Bairro Santo Antônio e Planalto.  Nº 60/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário de competente, solicitando que seja 
adquirido um segundo caminhão pipa exclusivo para o Departamento de 
Água e Esgoto (DAE). Nº 29/2022, de autoria do vereador Jesualdo 
Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário competente, solicitando a 
contratação de pessoas para estarem atuando como varredeiras de ruas 
dos Bairros Municipais. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 
49/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando informações 
referentes aos Esportes Radicais: Como serão selecionadas as barracas 
e como será feito a escolha? As barracas, cada um será responsável pela 
sua ou o Município irá contribuir com estrutura? Independente da data 
pode antecipar esse planejamento para assim o comércio se alinhar? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 50/2022, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando informações referentes aos 
redutores de velocidades: Quando irão sinalizar os redutores de 
velocidade? Quando o redutor já foi sinalizado, qual? Irão colocar as 
placas e fazer a pintura nesses redutores? O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores: José Luiz Ribeiro Galindo, Leônidas de Lima Leitão, Adnan 
Alli Ahmad, Cleiton Godoi Brasileiro, Jesualdo Morais da Silva, 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. USO DA 
PALAVRA EM EXPLICAÇÃO PESSOAL: Leônidas de Lima Leitão, 
Cleiton Godoi Brasileiro, Simone Freire Araújo Rodrigues e Cloves 
Pereira da Silva. 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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