
ATA Nº 33, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (26) vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e 
um. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário o Presidente deu 
início a Sessão Ordinária na forma regimental, e convidou o funcionário 
Sidinei para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e 
votação da Ata Nº 32/2021. 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 32/2021 em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. USO DA TRIBUNA: Sra. Ester 
Assalin, tratou de assuntos pertinentes a Educação, elogiando em primeiro 
momento a gestão pela forma democrática na escolha da Secretaria de 
Educação, através do voto. Falou sobre redimensionamento de matrículas 
proposto por Decreto do Governo Mauro Mendes, onde pediu que se 
fizesse uma audiência Pública para melhor tratar este assunto. Também 
tratou do assunto RGA, sendo que até o momento nenhum professor 
recebeu este reajuste, bem como o assunto do piso salarial. MATÉRIA 
PARA COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 37 do 
Executivo, que “Dispõe obre a autorização ao Poder Executivo Municipal 
para celebrar Termo de Uso de Maquinários do município, para realizar 
serviços de terraplanagem e encascalhamento no Sítio Flor do Cerrado – 
de propriedade da senhora Quele Alexa Miranda e dá outras providências”. 
Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 38 do Executivo, que “Dispõe 
sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar Termo de 
Uso de Maquinários do município, para realizar serviços de terraplanagem 
e retirada de terra no Sítio do Recanto – de propriedade do senhor 
Wellinton Dourado e dá outras providências”. Leitura da mensagem do 
Projeto de Lei nº 39 do Executivo, que “Dispõe sobre a autorização com 
encargos de bem imóvel municipal para Empresa Morro Grande Indústria e 
Comércio de Produtos de Fibra de Vidro ltda. e dá outras providências”. 
Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 40 do Executivo, que Institui o 
Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de Jaciara, 
fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 
Regime de Previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; 
Autoriza a adesão ao Plano de benefícios de previdência complementar e 
dá outras providências”. Leitura das Indicações: Nº 105/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
limpeza e patrolamento na Rua Jaú no Santo Antonio. Nº 106/2021, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
indicando benefícios para pessoas de baixa renda com comprovação para 
arcar com locação de caçamba para descartes de entulhos. Nº 107/2021, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando a criação de Campanha de Incentivo aos materiais recicláveis. 
Nº 108/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 



Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente que seja viabilizado um Plano Cicloviário para adequação das 
vias do Município. Nº 109/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando tapa buracos na Rua Caiçara, Centro, local 
onde o DAE fez reparo. Nº 37/2021, de autoria do vereador Jesualdo 
Morais da Silva, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando reforma e pintura da quadra da 
Praça JK. Nº 105/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando construção de um recuo (estacionamento) 
nos passeios das Avenidas Antônio Ferreira Sobrinho (Escola São 
Francisco e Dom Bosco) e Avenida Coroados (Escola Albert Einsten). Nº 
106/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para 
a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando melhorias na iluminação Pública no Bairro São 
Francisco. Nº 107/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando limpeza (retirada de lixos) em área de 
propriedade do Município de Jaciara que as margens da Rua 5 do Bairro 
Esmeralda. 108/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando reforma da quadra poliesportiva ao lado do 
Centro de Eventos que reforça a pintura da quadra, utilizando para tal 
serviço material de melhor qualidade e durabilidade. Nº 109/2021, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando pavimentação com urgência das Ruas Baituva no Bairro Santo 
Antônio e Azaléia e Hortência no Bairro Jardim Aurora. Nº 57/2021, de 
autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando construção de meio fio, sarjeta e calçada em um pequeno 
trecho da Rua Cecílio Jesus Gaeta, pavimentada recentemente. Nº 
58/2021, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora 
Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando aplicação de lama asfáltica em todas as ruas do Bairro Santa 
Rita. Nº 59/2021, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a 
Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando instalação de grade de proteção no bueiro 
localizado na esquina das ruas Potiguaras e Itararé. Nº 60/2021, de autoria 
do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que 
seja provocado o comércio local referente a adoção de canteiros públicos 
(paisagismo e manutenção). Nº 61/2021, de autoria do vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando pavimentação asfáltica no 
trecho de aproximadamente 70mts, no inicio da Avenida Piracicaba, entre 
os bairros Florais do Planalto e Santa Luzia. Nº 68/2021, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 



execução de serviço de limpeza de bueiros na Avenida Piracicaba. Nº 
60/2021, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora 
Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando reforma da Escola Celestino Correia da Costa no Distrito de 
Celma, para uso do Posto de Saúde. Discussão e votação dos 
Requerimentos. Nº 33/2021, de autoria do Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, referente 
a aquisição de passagens aéreas para Escócia no valor de R$ 37.186,78: 
Parecer do Controle Interno da Prefeitura Municipal referente a esta 
aquisição; Por qual motivo não se adquiriu passagem de classe 
econômica? Qual o motivo do não cumprimento do principio da Eficiência 
na administração pública na aquisição destas passagens aéreas?O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 34/2021, 
de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, referente a vários eventos 
esportivos, culturais e shows regionais e nacionais pelos 63 anos de 
Jaciara: quanto foi gasto para realização dos eventos? Encaminhar cópias 
e contratos relacionados ao evento (show nacional, empresa de palco e 
luz, empresa que realizou os eventos esportivos entre outros); encaminhar 
informações da previsão orçamentária para referidos gastos, bem como se 
houve remanejamento de Lei Orçamentária. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Nº 34/2021, de autoria do vereador de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita referente a gastos com os últimos 
eventos, aniversário de Jaciara e show; quanto total o município gastou 
com recursos próprios? Quais os valores o Município captou de verba 
Estadual e Federal na execução dos eventos? Quanto foi gasto em fogos 
de artifício e qual a verba usada? Gostaríamos também que nos enviasse 
todas as notas fiscais compradas em fogos de artifícios. Quanto ficou o 
valor das estruturas do palco de show? Quais verbas usaram para pagar, 
municipal, estadual ou federal? Quanto foi pago por cantores e todos os 
remunerados do evento? E quais verbas foram usadas, municipal, estadual 
ou federal?Enviar notas fiscais. Quanto foi pago no marketing do evento? 
Gostaria de receber notas; Quanto foi pago nos banheiros químicos? 
Enviar notas. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. 35/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para 
a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, referente aos 
contratados do município como ficará a situação dos mesmos no final do 
ano e começo de 2022: Irá reincidir contrato em dezembro para voltar em 
fevereiro, ou qual será o planejamento para essas categorias? Como 
ficarão os profissionais da Saúde? Irão pagar o Décimo terceiro salário, 
cujo qual é direito constitucional? O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. MOÇÃO DE APLAUSOS: Moção de 
Aplausos aos Srs. Vinicius Moura, Sarah Martins, Cláudio Alves, Roseny 
Lima, Willian Rodrigues, Eliane Bartucci, Aldo Pereira, Bruna Breda, Fabio 
Moura Almeida e elenco do coral de 50 crianças entre crianças e 
adolescentes. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: Leônidas 
de Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, Zilmar Barbosa Medeiros, 
Cleiton Godoi Brasileiro, Simone Freire Araújo Rodrigues, Charles 
Fernando Jorge de Souza, Jesualdo Morais da Silva, Adnan Alli Ahmad, 



Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção e Cloves 
Pereira da Silva. Seus comentários estarão gravados no arquivo digital 
desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: ”Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 39/2021, do Executivo, que dispõe sobre a autorização 
com encargos de bem imóvel municipal para Empresa Morro Grande 
Indústria e Comércio de Produtos de Fibra de Vidro ltda. e dá outras 
providências”. Projeto 39/2021 foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. 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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