
ATA Nº 34 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE OUTUBRO DE 

2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (11) onze 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 o Pastor Sidinei, para fazer a leitura do texto 
bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 33/2022. O 
Vereador José Luiz Ribeiro Galindo solicitou a dispensa da leitura, e 
foi aprovada a solicitação pelos vereadores. Colocada a Ata nº 
33/2022 em votação, foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores. Leitura das Indicações: Nº 12/2022, de autoria do 
vereador Joel de Souza Lima, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
para que sejam construídas calçadas no Distrito de Celma, assim 
como, aqui em Jaciara. Nº 13/2022, de autoria do vereador Joel de 
Souza Lima, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para que 
automatização da bomba d’água na capitação da água da mina que 
abastece o Distrito de Celma. Nº 14/2022, de autoria do vereador 
Joel de Souza Lima, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
para que seja realizada a troca de lâmpadas, e colocados braços e 
capotes, no Distrito de Celma. Nº 166/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
para que seja realizada a abertura de programa para a construção e 
incentivo de baias para porcos nos assentamentos e para os 
pequenos produtores rurais. Nº 167/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
para que seja realizada a inclusão de brinquedos em parques com 
acessibilidade para pessoas e crianças especiais. Nº 168/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, para que forneça transporte específico para 
os moradores do Distrito de Celma quando houver cursos, 
palestras, reuniões de interesse público. Nº 169/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 



para que seja feita a adesão de uma van para transporte dos atletas 
que participarão de campeonato fora, representando o município. 
Nº 170/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
para o Secretário competente, para que seja realizada a adequação 
do novo Ecoponto, e que, seja feito investimento no local, para 
transformar material de construção em aterro e galhos e folhagem 
em adubos. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 67/2022, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita solicitando, que nos 
informe como é o atendimento para crianças autistas no Município 
de Jaciara, e quantas fonoaudiólogas atendem a essas crianças. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
68/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando 
informações a respeito de funcionários contratados, que tem entre 
10 a 20 anos de prestação de serviços ao município, se estão 
recebendo seus direitos garantidos por lei. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Entrega de Moção de 
Aplausos de autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues 
para a Professora Suely Baldacin Ribeiro. Uso da palavra em Tema 
Livre pelos vereadores: Cleiton Godoi Brasileiro, Simone Freire 
Araújo Rodrigues, Joel de Souza Lima, José Luiz Ribeiro Galindo, 
Zilmar Barbosa Medeiros, Leônidas de Lima Leitão, Jesualdo 
Morais da silva, Adnan Alli Ahmad, Jozias Melo de Almeida, Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, 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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