
ATA Nº 05, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (22) vinte e dois de fevereiro de dois mil e 
vinte e dois. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, constou-
se a ausência do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, que encaminhou 
atestado comprovando o motivo de sua falta, o Presidente deu início a 
Sessão Ordinária na forma regimental, e convidou a vereadora Simone 
Freire Araújo Rodrigues para fazer a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 04/2022. O Vereador Jozias 
Melo de Almeida solicitou a dispensa da leitura da Ata, a solicitação foi 
colocada em votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº 
04/2022 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Leitura das 
Indicações: Nº 21/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que seja criada a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil. Nº 22/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a 
construção de uma rotatória no final da Avenida Botocudos próximo ao 
Fórum. Nº 23/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que sejam reformadas as salas e 
banheiros da parte mais antiga da UMEI Zulmira Barbieri Oliveira. 
24/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando extensão de iluminação pública na Avenida 
Tupiniquins na lateral da indústria Comajul até o Parque Dona Lucinha, no 
Bairro Santo Antônio. Nº 25/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
finalização da instalação do poço tubular profundo que está sendo 
perfurado na área do PSF 05 no Bairro COHAB São Lourenço. Nº 
21/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando Instalação de bancos de descanso em pontos estratégicos da 
cidade. Nº 22/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando a concessão de benefício fiscal (isenção de 
impostos) para o segmento de clínicas veterinárias que atendam animais 
em situação de maus tratos, abandono. Nº 23/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 



manutenção na Rua Narciso no Bairro Jardim Aurora.  Nº 24/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que se preste assistência as famílias residentes no Egídio 
Brunetto. Nº 25/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando paliativo na Rua Irajá de encontro com a 
Rua Moema no Bairro Santo Antônio. Nº 06/2022, de autoria do vereador 
José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando troca 
de lâmpadas e manutenção na rede elétrica interna do cemitério. Nº 
07/2022, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando Micro revestimento no Bairro José Araçá. Nº 
21/2022, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando Iluminação na rotatória de acesso ao Bairro 
Vale Formoso em frente a subestação. Nº 22/2022, de autoria do 
vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando construção de uma praça no Jardim aeroporto próximo a Igreja 
Católica com a colocação de academia ao céu aberto. Nº 23/2022, de 
autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando a realização do Projeto Conselho de Bairro no 
Bairro Jardim Aeroporto. Nº 24/2022, de autoria do vereador Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a 
recuperação de áreas públicas do Bairro Luiz Martelli (Jardim Aeroporto 
II). Nº 25/2022, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que seja afixado em todas as 
repartições públicas em que ocorra atendimento ao público, informações 
de como o cidadão possa entrar em contato com a Ouvidoria Municipal, 
para registrar elogio, sua denúncia e sua reclamação quanto à qualidade 
do serviço público prestado. Nº 09/2022, de autoria do vereador Jesualdo 
Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando drenagem, limpeza, 
pavimentação asfáltica, calçada e meio fio na Avenida pajé, entre as Ruas 
Tupis e Gayuas, no Bairro Santa Luzia. Nº 10/2022, de autoria do 
vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
drenagem, limpeza, pavimentação asfáltica, calçada e meio fio na Rua 
Gayuas entre a Avenida Pajé e Itatinga, no Bairro Santa Luzia. Discussão 
e votação dos Requerimentos. Nº 09/2022, de autoria do vereador 



Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, referente às diárias utilizadas pela prefeita 
Andréia: Quantas diárias no ano de 2021 a prefeita utilizou? Gostaria de 
saber além da quantidade de diária, origem de cada diária, para onde 
foram essas diárias? Qual o total em valores a prefeita usou em diária em 
2021? Além da prefeita algum outro secretário (a) ou funcionário utilizou 
diárias? Para quais finalidades? O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 10/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, Informação sobre o valor total que a população 
pagou no ano de 2021 em questão de iluminação pública: Qual o valor 
total foi pago? Quais os sete Bairros que mais pagaram taxas de 
iluminação em 2021? Onde são investidas essas taxas de iluminação ou 
qual o destino? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 01/2022, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes 
de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita 
que, Referente ao edital de concorrência Nº 003/2022 contratação de uma 
empresa para construção de 50 casas populares: 1- Qual o local a ser 
realizada a construção dessas casas? 2- Como se dará a distribuição e 
seleção das famílias beneficiadas com essas 50 casas? 3- Essas casas, a 
serem construídas se destinam a um grupo de pessoas específicas? 4- O 
município está realizando cadastros de famílias interessadas na 
contemplação de uma casa popular, se sim onde está sendo realizado? 5- 
Quais os critérios serão observados para uma família receber uma casa 
popular? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Nº 10/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita que, Referente 
a cortes de pagamentos de incorporações de 12 funcionários: encaminhar 
lista contendo nomes e funções de cada funcionário público municipal que 
teve a incorporação cancelada; encaminhar os decretos que determina o 
cancelamento do pagamento; qual o motivo do não pagamento das 
incorporações? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 11/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita que, 
Referente a pagamentos para alguns funcionários de aulas excedentes e 
indenização de sobreaviso: encaminhar lista dos funcionários da 
Secretária de Educação que estão recebendo aulas excedentes e a 
justificativa de cada; encaminhar lista de funcionários municipais que 
estão recebendo indenização de sobreaviso; quais os cargos (funções) 
têm o direito de receber sobreaviso no atual quadro de servidores 
municipais? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: Zilmar 
Barbosa Medeiros, Charles Fernando Jorge de Souza, José Luiz Ribeiro 
Galindo, Leônidas de Lima Leitão, Adnan Alli Ahmad, 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. ORDEM DO DIA: “Discussão e votação do Projeto de Lei nº 
05/2022, do Legislativo, que Dispõe sobre o Programa de fornecimento 
de banheiros químicos nas feiras livres regulamentadas do Município e 
dá outras providências”. Projeto de Lei Nº 05/2022 foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Explicação Pessoal 
pelos vereadores: Charles Fernando Jorge de Souza, José Luiz Ribeiro 
Galindo, Adnan Alli Ahmad, Jesualdo Morais da Silva, Simone Freire 
Araújo Rodrigues, Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção, Cloves Pereira da Silva. Seus comentários 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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