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Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (02) 02 de agosto de dois mil e vinte e dois. 
Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, constatou-se a 
ausência do vereador Charles Fernando Jorge de Souza. O Presidente 
iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e convidou o Pastor para 
fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 
23/2022. O Vereador José Luiz Ribeiro Galindo solicitou a dispensa da 
leitura, que foi aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata nº 23/2022 em 
votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. TRIBUNA: Uso da 
tribuna pelo Sr. Zilvan de Almeida, vereador na cidade de Cacoal – RO, filho 
do vereador Jozias Melo de Almeida, que comentou da satisfação de estar 
visitando sua cidade natal, e satisfação de estar como vereador em 
Rondônia, relatando alguns trabalhos realizados ao longo destes um ano e 
sete meses.  MATÉRIAS PARA COMISSÕES: Leitura da mensagem do 
Projeto de Lei nº 44/2022 do Exec, que “dispõe sobre alteração da Lei nº 
1456 de 02 de julho de 2012, alterada pelas Leis nº 1524/2013, nº 
1712/2016, nº 1751/2017 e nº 1805/2018, que reestrutura o quadro de 
pessoal e o plano de cargos, carreira e vencimentos da Prefeitura Municipal 
de Jaciara e dá outras providências”. Leitura das Indicações: Nº 32/2022, 
de autoria do vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário de Meio 
Ambiente e Secretário de Saúde, solicitando que seja realizado trabalho 
orientativo para este período de seca. Nº 33/2022, de autoria do vereador 
Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário de Saúde, 
solicitando que seja realizado trabalho orientativo sobre uso de linhas de 
cerol para empinar pipas. Nº 18/2022, de autoria do vereador Adnan Alli 
Ahmad, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia para competente, solicitando que sejam colocados circuitos 
internos em todas as creches e escolas municipais com objetivo de 
reforçar a segurança de alunos, professores e funcionários. Nº 19/2022, 
de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, solicitando que se possa aprimorar no ambiente coletivo do 
grupo musical equipamentos como de cordas, de madeiras, de metais e 
instrumentos de percussão. Nº 20/2022, de autoria do vereador Adnan 
Alli Ahmad, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, solicitando que seja 
administrado curso de primeiros socorros nas escolas e creches 
municipais para conhecimento específico e a todos os servidores que 
executam ação direta aos alunos. Nº 21/2022, de autoria do vereador 
Adnan Alli Ahmad, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 



Prefeita, com cópia para o Secretário competente, solicitando que seja 
realizada uma interseção ou uma pequena rotatória na entrada do Bairro 
João de Barro, sentido a Igreja Assembléia de Deus. Nº 116/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, que sejam colocados informativos sobre a Lei nº 11.108 de 
07/04/2005, para garantir as parturientes o direito a presença de 
acompanhante durante o parto no HMJ. Nº 117/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando que idosos acima de 60 anos com mobilidade reduzida sejam 
beneficiados através de um programa da área de Saúde. Nº 118/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário de 
competente, solicitando que sejam selados os pontos perigosos na 
Cachoeira da Mulata.  Nº 119/2022, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário de competente, solicitando que se notifique e 
resolva a situação do terreno aparentemente abandonado no Bairro 
Jardim Leblon. Nº 120/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia para o Secretário competente, solicitando que seja feita uma faixa 
de pedestre elevada em frente à escola Antônio Ferreira Sobrinho. Nº 
43/2022, de autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, solicitando a reforma Treco para os materiais 
recolhidos pelo Cata Treco e doar para quem tem necessidades. Nº 
44/2022, de autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para a 
Secretaria competente, solicitando que se faça a construção de uma 
ponte sobre o Rio Seco, situado no Poguba 1.  Nº 45/2022, de autoria da 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para a Secretaria de 
Infraestrutura, solicitando a construção de uma rotatória no cruzamento 
das Ruas Irerê e Rua 6 Bairro Jardim Esmeralda. Nº 46/2022, de autoria 
da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para Secretaria de 
Educação, solicitando a construção de uma Praça e uma academia ao ar 
livre na Rua Elias Domingos, Bairro Jardim Esmeralda. Nº 47/2022, de 
autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para a Secretaria de 
Infraestrutura, solicitando construção de uma Praça e uma Academia ao 
ar livre no Bairro Flamboyant. Nº 26/2022, de autoria do vereador José 
Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário de Infraestrutura, solicitando que 



seja feita a doação dessas lâmpadas que serão retiradas dos postes 
públicos. Nº 27/2022, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o Secretário de Infraestrutura, solicitando a construção de uma quadra de 
areia para o esporte do Beach Tennis. Discussão e votação dos 
Requerimentos. Nº 37/2022, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, que requer do soberano plenário o afastamento pelo 
prazo de três meses a partir do dia 03/08/2022, para tratar de assuntos 
particulares. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 47/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando 
informações referentes a obras de PSFs paradas tanto no São Sebastião 
como na Avenida Zé de Bia: Nesses quase 2 anos de gestão o que foi 
feito para dar continuidade nessas obras? Em 2022 essas obras irão 
voltar? Nos mande em documentos informações das empresas que estão 
envolvidas e o que receberam na gestão passada e em 2021 sobre essas 
obras? Quanto de recursos existe dessas obras? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 48/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando informações referentes a obra do 
Portal Cachoeira da Fumaça: Por que as obras estão paradas? Tem 
algum empecilho para o término dessa obra? Quanto até agora foi gasto 
com essa obra? A previsão para finalizar essa obra será em 2022? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e 
votação da Moção de Aplausos nº 03/2022, de autoria do vereador Adnan 
Alli Ahmad ao Sr. André Luiz Souza Coelho. Moção foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores. Discussão e votação da Moção de 
Aplausos nº 04/2022, de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva ao 
Sr. Ailton Carlos da Fonseca. Moção foi aprovada por unanimidade dos 
vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: Adnan Alli 
Ahmad, Cleiton Godoi Brasileiro, Zilmar Barbosa Medeiros, Leônidas de 
Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, Simone Freire Araújo Rodrigues, 
Jesualdo Morais da Silva, 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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