
ATA Nº 35, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (09) nove de novembro 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 o mesmo fez a leitura do texto 
bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 34/2021. 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 
34/2021 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. MATÉRIA 
PARA COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 45 do 
Executivo, que “Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito 
adicional especial ao orçamento geral do Município para o exercício de 
2021 e dá outras providências”. Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 
32 do Legislativo, que “Fica autorizado a implantação no Município de 
Jaciara, a coleta seletiva dos resíduos sólidos domiciliares na sua origem, 
e dá outras providências”. Foi incluso o Projeto de Lei nº 42/2021 do 
Executivo a pedido do presidente. Leitura da mensagem do Projeto de Lei 
nº 42 do Executivo que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Jaciara para o período de 2022 a 2025 e estabelece outras providências”. 
Leitura das Indicações: Nº 115/2021, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente que seja instalado 
uma faixa de pedestre elevada na Avenida Coroados em frente o portão 
lateral da Escola Estadual São Francisco. Nº 116/2021, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente que 
sejam instaladas câmeras de monitoramento em nossa cidade. Nº 
117/2021, 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 praça no Bairro Zé Araçá. Nº 
118/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando a criação da coordenadoria de Defesa Civil 
COMEC em Jaciara, a ser composta por voluntários com o objetivo de 
atuar e/ou auxiliar no atendimento de situações de emergências. Nº 
119/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente para que sejam podadas as arvores em nossas avenidas. Nº 
115/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando tapa buracos na Rua Guaianases, buraco este deixado pelo 
DAE, onde fizeram reparo. 116/2021, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando manutenção na Rua Guaiçara, 
Bairro São Sebastião. Nº 117/2021, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando Manutenção das vias e logradouro 



que estão sujos e com muito mato. Nº 118/2021, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando manutenção e 
restauração do Centro Comunitário no Bairro Santo Antônio. Nº 119/2021, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando colocação de tampa e manutenção no bueiro do Jardim 
Esmeralda. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 37/2021, de 
autoria do Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, referente ao empenho nº 6470/2021 – da Empresa 
Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. (valor pago execução 
de pavimentação asfáltica: Qual o motivo deste pagamento? Cópia do 
contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Lumen; cópia da medição 
realizada para este pagamento; encaminhar planilha de pagamentos do 
convênio nº 094/2013; Qual o último serviço prestado ao Município de 
Jaciara por esta empresa? O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. Nº 38/2021, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
referente ao telhado da Escola Estadual Magda Ivana que já está a mais 
de oito meses está sendo realizada e até o momento não foi finalizada: 
encaminhar cópia da licitação desta reforma; encaminha copiados 
empenhos e pagamentos desta obra; Encaminha planilha de medições 
desta obra; qual previsão da finalização desta obra? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 38/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita referente a documentos sobre Projetos da Ciclovia 
que estão elaborando, o que já foi protocolado e andamento. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 39/2021, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, onde requeiro que responda 
como está sendo feito os contratos dos servidores. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre 
pelos vereadores: Zilmar Barbosa Medeiros, Leônidas de Lima Leitão, 
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 
Substitutivo do Projeto de Lei nº 40/2021, 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”. Projeto de Lei 40/2021 foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. “Discussão e votação do Projeto de Lei nº 
35/2021, do Executivo, que “Altera dispositivos da Lei Orçamentária Anual 
nº 2.005 de 17 de março de 2021, e dá outras providências”. Projeto de Lei 
35/2021 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. 

1- ADNAN ALLI AHMAD_________________________________________  

2- CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA_______________________ 

3- CLEITON GODOI BRASILEIRO_________________________________ 

4- CLOVES PEREIRA DA SILVA__________________________________ 

5- IVANEIS TAMANHO LOPES DE ASSUNÇÃO______________________ 

6- JOSÉ LUIZ RIBEIRO GALINDO_________________________________   

7- JESUALDO MORAIS DA SILVA_________________________________ 

8- JOZIAS MELO DE ALMEIDA ___________________________________ 

9- LEÔNIDAS DE LIMA LEITÃO___________________________________ 

10- SIMONE FREIRE ARAÚJO RODRIGUES________________________ 

11- ZILMAR BARBOSA MEDEIROS _______________________________ 
 


