
ATA Nº 36 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (25) vinte e cinco de outubro 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 convidou a 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues para fazer a leitura do texto 
bíblico. EXPEDIENTE: Uso da tribuna pelo Senhora Aldemir Silva 
Santos, foi cancelado. Leitura e votação da Ata nº 34/2022. O Vereador 
José Luiz Ribeiro Galindo solicitou a dispensa da leitura, sendo 
aprovada a solicitação pelos vereadores. Colocada a Ata nº 34/2022 
em votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. Leitura das 
Indicações: Nº 55/2022, de autoria da vereadora Simone Freire Araújo 
Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, para que providencie 
pavimentação asfáltica da Rua Gayuás. Nº 76/2022, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que sejam substituídos ou melhorados os postes de iluminação, na 
Praça do Vale Formoso. Nº 17/2022, de autoria do vereador Joel de 
Souza Lima, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, para que sejam construídos 
quatro (4) mata-burros na estrada municipal que dá acesso ao 
assentamento São Francisco. Nº 176/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que seja atendida a necessidade em aplicar cursos de intérpretes de 
libras para atender em locais públicos. Nº 177/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que sejam oferecidas aulas de natação para crianças autistas de baixa 
renda que recebem o auxílio do governo, pois os benefícios são 
diversos, inclusive a melhora da coordenação motora. Nº 178/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, para que faça manutenção nos bueiros da Av. Xavantes 
no Bairro Planalto, atrás da Empresa Galeão pneus. Nº 179/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, para que sejam inseridas ASAS DE ARARAS, em pontos 
estratégicos de Jaciara para que turistas e a população possam tirar 



fotos, fomentando o turismo no município. Nº 180/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que seja construída uma Praça esportiva na Estrada Parque Cachoeira 
da Fumaça, com Jardim, bancos, mesas e banheiro, uma estrutura 
pensada em desenvolver atração turística. Nº 34/2022, de autoria do 
vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que seja realizado patrolamento na Rua Narciso, no Jardim Aurora. Nº 
35/2022, de autoria do vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, para que seja revitalizada a Praça em frente ao 
Estádio Municipal. Nº 36/2022, de autoria do vereador Zilmar Barbosa 
Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, para que sejam retiradas ou 
recuperadas as placas de sinalização que estão próximas às redes de 
alta tensão. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 71/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita solicitando, que envie informações 
sobre o afastamento da Prefeita Andréia Wagner para participar da 
conferencia climática da ONU: O Município irá custear essa viagem? 
Se o Município for custear, quanto irá gastar de passagens, diárias e 
hospedagem? Se houver custos pro Município, além da prefeita que 
mais irá? 4- Quais ganhos que Jaciara terá com essa conferência? 5- 
Na viagem de 2021 para cidade de Glasgow na Escócia, teve uso do 
dinheiro público? O que Jaciara ganhou? Qual benefício teve? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
72/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando 
informações referentes ao projeto Ser Jaciarense: 1- No artigo 2º § 3º 
do Projeto, é assegurado ao beneficiário o período de recesso final de 
ano, quando aprazado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
Quantos funcionários ficaram assegurados pelo recesso sem perder os 
direitos do projeto? 2- No art. 8º, a participação no Ser Jaciarense será 
condicionada no período de 12 meses podendo ser prorrogada 
mediante a avaliação da equipe técnica de nível superior de referencia 
do Programa e da disponibilidade orçamentária para a manutenção do 
programa, baseado nisso ficam as indagações: Quantas pessoas foram 
desligadas depois do primeiro turno das eleições? Já tinham alcançado 
os 12 meses? Se não, por que foram desligados? 3- Artigo 12º 
capacitação/qualificação profissional, cursos de qualificação, os 
beneficiários receberam diplomas dessas qualificações? Quais 
diplomas foram entregues? Mande-nos um relatório de todos os 



diplomas. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Inclusa para Discussão e Votação da Moção de Aplausos 
Nº 01/2022 de autoria do vereador Joel de Souza Lima para a Família 
do Vale do Chico. A Moção de Aplausos foi aprovada por unanimidade 
dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: 
Simone Freire Araújo Rodrigues, Zilmar Barbosa Medeiros, Joel de 
Souza Lima, Leônidas de Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, 
Adnan Alli Ahmad, Jesualdo Morais da silva, Cleiton Godoi Brasileiro, 
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 
Veto nº 04/22, do Executivo, ao Projeto de Lei nº 20/22, do Legislativo, 
ao qual institui boas práticas e padrões de qualidade no atendimento 
ao usuário dos serviços públicos no Município e dá outras providências. 
O Veto nº 04/22 foi rejeitado por unanimidade dos vereadores. Uso da 
Palavra em Explicação Pessoal pelos vereadores: Simone Freire 
Araújo Rodrigues, Joel de Souza Lima, Leônidas de Lima Leitão, 
Jesualdo Morais da Silva, José Luiz Ribeiro Galindo, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Cloves Pereira da Silva. Seus pronunciamentos 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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