
ATA Nº 37, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (23) vinte e três 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 convidou a Vereadora 
Simone Freire Araújo Rodrigues para fazer a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 36/2021. 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 
36/2021 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Leitura das 
Indicações: Nº 125/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente que seja construído acostamento na Av. Xavantes. Nº 
126/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
que seja feita limpeza urgente na Estrada Parque Cachoeira. Nº 127/2021, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja elaborada uma Lei de repasse de 10% da volta do 
duodécimo em fundos específicos aos atletas e casas de acolhimentos 
sociais. Nº 128/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja implantada Educação Ambiental nas 
escolas, com trabalhos teóricos e práticos. Nº 129/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente para que se 
ofereçam cursos de capacitação para médicos concursados do hospital 
Municipal na área de ultrassom. Nº 67/2021, de autoria do vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja efetuada drenagem e 
pavimentação asfáltica na Rua Marechal Rondon, Bairro Jardim Aeroporto. 
68/2021, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja realizado mutirão de limpeza em toda cidade. Nº 
125/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que sejam construídos banheiros novos na Escola 
Municipal Amélia Freire Gomes. Nº 126/2021, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que 
seja construída uma pista de caminhada e um parquinho na área interna do 
Ginásio de Esportes localizado no Bairro Santa Rita. Nº 127/2021, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que sejam instaladas lixeiras em toda a extensão do Parque 
Dona Lucinha. Nº 128/2021, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 



com cópia ao setor competente solicitando que seja instalado 2 (dois) 
quebra molas na Rua Irerê no Bairro Santo Antônio.  Nº 129/2021, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja criado um estacionamento no terreno que pertence ao 
Município próximo a Faculdade Eduvale. Discussão e votação dos 
Requerimentos. Nº 42/2021, de autoria do Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, referente ao valor 
arrecadado até nos últimos três anos e em 2021 sobre alvarás de uso de 
calçada: Quanto foi arrecadado no ano de 2018, 2019, 2020 sobre alvarás 
de uso de calçada? Quanto foi arrecadado sobre uso de alvará de calçada 
no ano de 2021? Onde estão sendo investidos esses recursos? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 43/2021, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, referente ao andamento dos recursos 
para construção das pontes de concretos, sabemos que tem recurso e tem 
alterações nos itens, mas gostaríamos de saber como estão procedendo e 
se tem alguma expectativa de quando irão voltar com as obras: Quantas 
pontes serão beneficiadas? Valores exatos nas alterações dos itens? 
Existe alguma expectativa de quando irão iniciar as obras? O requerimento 
foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 41/2021, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita referente às cirurgias que foram 
realizadas no Hospital Municipal de Jaciara: Quais os tipos de cirurgias 
estão sendo realizadas no HMJ; Quantas já foram realizadas até o 
momento neste ano de 2021; Quais são os critérios para a escolha dos 
pacientes para o atendimento cirúrgico no HMJ; Existe lista de espera? Se 
sim, encaminhar lista de espera contendo nome do paciente e tipo de 
cirurgia que o mesmo está aguardando; O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Moção de Aplausos: Discussão e votação da 
Moção de Aplausos nº01 de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro à 
Academia de Futsal San Lourenço. A Moção de Aplausos foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores. Discussão e votação da Moção de Aplausos 
nº02 de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro ao Projeto Aeroporto 
de Futebol. A Moção de Aplausos foi aprovada por unanimidade dos 
vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: Charles 
Fernando Jorge de Souza, José Luiz Ribeiro Galindo, Leônidas de Lima 
Leitão, Zilmar Barbosa Medeiros, Cleiton Godoi Brasileiro, Adnan Alli 
Ahmad, Jesualdo Morais da Silva, Simone Freire Araújo Rodrigues, 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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