
ATA Nº 30, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE OUTUBRO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (05) cinco 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 vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura 
e votação da Ata Nº 29/2021. O Vereador Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção solicitou a dispensa da leitura da Ata, a solicitação foi colocada 
em votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº 29/2021 em 
votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. MATÉRIA PARA 
COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 32 do Executivo, 
que “Dispõe obre a autorização ao Poder Executivo Município para 
celebrar Termo de Uso de Maquinários do municipal, bem como 
operadores e máquinas para realizar infraestrutura do Pátio do Restaurante 
e Lava Jato 364 – de propriedade da senhora Marlei Casanova 
Albuquerque”. Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 34 do Executivo, 
que “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para 
celebrar Termo de uso de maquinários do Município para realizar 
infraestrutura no Balneário BH – de propriedade do senhor Cláudio Garcia 
de Morais e dá outras providências”. Leitura da mensagem do Projeto de 
Lei nº 29 do Legislativo, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção que “Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou em 
situação que caracterize o seu abandono nas vias públicas de Jaciara e dá 
outras providências”. Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 30 do 
Legislativo, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção 
que “Institui o dia Municipal da Reforma Protestante e dá outras 
providências”.  Leitura das Indicações: Nº 63/2021, de autoria da vereadora 
Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
limpeza de terrenos do Bairro Florais do Planalto. Nº 64/2021, de autoria 
da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando limpeza, tapa buracos, iluminação e água servida no Bairro Boa 
Esperança. Nº 90/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando manutenção na parte elétrica hidráulica da 
Creche Alzira. Nº 91/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando colocação de placas de identificação 
de Bairros e ruas, e placas de sinalização. Nº 92/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
manutenção de bueiros no Bairro Zé Araçá. Nº 93/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando placas 
de sinalização na Rua Guaicurus. Nº 94/2021, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 



Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando manutenção na 
captação d’água do Cachoeirinha. Nº 33/2021, de autoria do vereador 
Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando reforma do PT2 na 
Rua Caiçara Bairro Planalto. Nº 22/2021, de autoria do vereador José Luiz 
Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando manutenção e limpeza no poço 
do Bairro Clementina. 23/2021, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro 
Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando retenção de água das chuvas na 
Avenida Antonio Ferreira Sobrinho. Nº 90/2021, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando troca 
de para brisa da Van da saúde que transportes pacientes para realização 
de hemodiálise. Nº 91/2021, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando melhorias na iluminação pública 
nos Bairros Jardim Vitória e Vila Martins. Nº 92/2021, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando conserto de vazamento em rede de distribuição de água na 
Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, próximo a subestação de energia. Nº 
93/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando limpeza da lateral da Rua A, e no final da Rua 5 e 6 
ambas na COHAB São Lourenço, e instalação de placas de advertências 
sobre a proibição de jogar lixos nestes locais. Nº 94/2021, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando a criação do Projeto GRAMA LEGAL, com o objetivo de 
implementar e manter o plantio de grama nos lotes urbanos não 
construídos e nos lotes urbanos destinados à programas habitacionais. 
Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 28/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, referente a estrutura da rodoviária: Aconteceu 
alguma melhoria que não sabemos nessa estrutura? Quanto foi arrecadado 
da rodoviária até o presente momento? Onde está sendo aplicado o 
dinheiro? Existem planos futuros para estrutura, quais são? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e 
votação dos Requerimentos. Nº 29/2021, de autoria do vereador Leônidas 
de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
referente a um grande buraco no inicio da Avenida Antônio Ferreira 
Sobrinho: Existe algum projeto já pronto para dar inicio a melhorias 
daquele local? Se sim, nos envie; Existem planos para mudar a situação 
daquele local? Quais são? O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. Nº 27/2021, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita 
referente o veículo Pick-up Strada de cor branca, placa RAN1A73, que está 
na oficina de funilaria: Houve acidente com este veículo? Quem estava 
dirigindo no momento do acidente? O condutor do veículo sofreu alguma 



lesão? Foi realizado boletim de ocorrência do acidente? Encaminhar cópia 
do boletim de ocorrência; Qual o custo deste conserto? Encaminhar as 
notas e empenhos do conserto. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. 28/2021, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, referente ao novo Eco Ponto: Quem é o 
proprietário da área? Esta área possui CAR? Qual o valor pago 
mensalmente para utilização da área? Qual o prazo do contrato? 
Encaminhar cópia deste contrato. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores: Cleiton Godoi Brasileiro, Jesualdo Morais da Silva, Charles 
Fernando Jorge de Souza, José Luiz Ribeiro Galindo, Leônidas de Lima 
Leitão, Simone Freire Araújo Rodrigues, 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. 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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