
ATA Nº 24, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE AGOSTO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (24) vinte e quatro de agosto 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 servidora Samantha para fazer a leitura do 
texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 23/2021. 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 23/2021 em votação, a mesma foi 
aprovada por unanimidade. O Presidente pediu autorização aos 
demais vereadores para que fizesse o Uso da Tribuna Livre o 
Superintendente da Secretaria de Meio Ambiente, Sr. Stallone Moura. 
No uso da Tribuna o Superintendente fez uma breve explanação sobre 
licenciamento ambiental, entre outros, e disse que a Secretaria de 
Meio Ambiente está à disposição de todos os vereadores para 
quaisquer esclarecimentos. Lido o ofício nº 341/2021, do Poder 
Executivo informando a substituição do líder da Prefeita Municipal, que 
a partir dessa data passa a ser o vereador Adnan Alli Ahmad. Leitura 
das Indicações: Nº 29/2020, de autoria do vereador Jesualdo Morais 
da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja feito um quebra 
molas na Rua Acocê, entre a Rua Jaciporã e Av. Antonio germano de 
Moura. Nº 60/2020, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando manutenção nos estacionamentos de 
motos e carros. Nº 61/2020, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que seja construída faixa de 
pedestre em frente ao Mercado CR, na Avenida Antonio Ferreira 
Sobrinho, no Bairro Planalto. Nº 62/2020, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja criada uma Brigada Municipal com bombeiros civis, 
organizado pelo Corpo de Bombeiros, para fortalecer o combate aos 
focos de incêndio. Nº 63/2020, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando a realização de tapa 
buracos, faixa de pedestre e acostamento, em frente à Creche 
Zulmira, na Rua Jurucê. Nº 64/2020, de autoria do vereador Leônidas 
de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando limpeza e 



construção de praça em terreno no final do Bairro, para lazer dos 
moradores. Nº 62/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja realizada 
operação tapa buracos e manutenção em redes de água do DAE com 
vazamentos, no Bairro Santa Rita. Nº 63/2020, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que sejam retomadas as oficinas de dança, teatro e música. Nº 
64/2020, 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 meios fios e 
sarjetas no final da Avenida Xavantes. Nº 65/2020, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja feito um projeto de apoio financeiro, social e 
técnico, para atender os pequenos agricultores de Jaciara que foram 
atingidos pelos incêndios em suas propriedades. Nº 66/2020, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja realizada a prorrogação do Refiz 
2021. Nº 40/2020, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando que seja realizada pavimentação 
asfáltica nas Ruas: Itaúna, Baituva e Acocê. Nº 41/2020, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja realizada a pavimentação asfáltica no final das Ruas Carolina 
e RL2, nos Bairros Clementina e Leblon, próximo ao Campo de 
Futebol. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 18/2020, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que envie a esta 
Casa de Leis relatórios com o número de pessoas aguardando cirurgia 
contendo a especialidade do procedimento. Se, foram realizadas 
cirurgias de especialidades no ano de 2021, enviar relatórios das 
cirurgias, contendo nome do paciente, especialidade, data da 
solicitação e data do atendimento. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 19/2020, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, requerendo que sejam encaminhadas cópias 
das notas fiscais geradas pelo gasto efetuado utilizando-se do recurso 
repassado por este Poder legislativo, no montante de duzentos e dez 
mil reais, para os cofres públicos. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 17/2020, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 



Excelentíssima Prefeita que, informe quais as projeções para o antigo 
aterro sanitário, quais as medidas tomadas para restauração da área e 
fechamento do local. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: 
Charles Fernando Jorge de Souza, Cleiton Godoi Brasileiro, Adnan Alli 
Ahmad, Leônidas de Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, Zilmar 
Barbosa Medeiros, Jesualdo Morais da Silva, Simone Freire Araújo 
Rodrigues, Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção, Cloves Pereira da Silva. Ordem do Dia: Discussão e 
votação o Projeto de Lei Nº 26/2021, de autoria do Executivo com 
Emendas que, “Altera dispositivo da Lei Nº 1812, de 20 de março de 
2018 e dá outras providências”. Emenda nº IV de autoria do vereador 
Charles Fernando foi reprovada com oito votos contrários a dois votos 
favoráveis. Emenda nº V de autoria do vereador Ivaneis Tamanho foi 
retirada pelo mesmo. Colocado o Projeto original em votação, o 
mesmo foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Uso da palavra 
em Explicação Pessoal dispensado pelos 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 _______________________________ 
 

 

 

 

 


