
ATA Nº 02, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (1º) primeiro de fevereiro de dois 
mil e vinte e dois. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário 
o Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma regimental, e 
convidou o vereador Cleiton Godoi Brasileiro para fazer a leitura do 
texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação das Atas Nº 40/2021 e 
01/2022. O Vereador Jozias Melo de Almeida solicitou a dispensa da 
leitura das Atas, a solicitação foi colocada em votação e aprovada 
pelos vereadores. Colocada a Ata nº 40/2021 em votação, a mesma 
foi aprovada por unanimidade. Colocada a Ata nº 01/2022 em votação, 
a mesma foi aprovada por unanimidade. MATÉRIA PARA 
COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 001/2022, do 
Legislativo, que “Institui o Programa de Apoio à reciclagem, e dá 
outras providências”. O Projeto será encaminhado para as Comissões. 
Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 002/2022, do Legislativo, 
que “Dispõe sobre o reajustes dos vencimentos dos servidores 
efetivos e estáveis, ativos, inativos, pensionistas, dos comissionados e 
agentes políticos da Câmara de Vereadores do Município de 
Jaciara/MT, bem como aumento de remuneração para servidores, e 
dá outras providências”. O Projeto será encaminhado para as 
Comissões. Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 003/2022, do 
Legislativo, que “Torna vedada a realização de concurso público com 
finalidade exclusiva de geração de cadastro de reserva no âmbito do 
Município de Jaciara”. O Projeto será encaminhado para as 
Comissões. Leitura da mensagem do Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica nº 001/2022, do Executivo, que “Dispõe sobre a alteração de 
dispositivos da Lei Orgânica do Município de Jaciara/MT e dá outras 
providências”. O Projeto será encaminhado para as Comissões. 
Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 001/2022, do Executivo, 
que “Concede anistia de pagamento de multa e juros das dívidas 
originadas em tributos e preço, e dá outras providências (REFIS)”. O 
Projeto será encaminhado para as Comissões. Leitura da mensagem 
do Projeto de Lei nº 002/2022, do Executivo, que “Dispõe sobre a 
alteração da Estrutura Administrativa e organizacional do Poder 
Executivo do Município de Jaciara e dá outras providências”. O Projeto 
será encaminhado para as Comissões. Leitura das Indicações: Nº 
03/2022, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja realizado o microrevestimento no 
Bairro Jardim Leblon. Nº 04/2022, de autoria do vereador José Luiz 
Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 



Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando seja realizado o 
microrevestimento no Bairro Jardim Aeroporto 01. Nº 05/2022, de 
autoria do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que providencie uma equipe de limpeza 
exclusiva para o recolhimento de móveis velhos tal como: sofá, 
guarda-roupas, colchão, fogão, aparelhos eletrônicos, etc. Nº 06/2022, 
de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente que realize um grande trabalho de manutenção no Bairro 
Zé Araçá, tais como: limpeza e roçada nas laterais do bairro, operação 
tapa buracos e consertos de tampas de bueiros do Bairro Zé Araçá. Nº 
07/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente que seja realizada uma grande revitalização na 
Praça Tamoios. Nº 08/2022, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente que sejam construídas 
calçadas no canteiro central da Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, 
entre os Bairros Santa Rita, São Sebastião e Vale Formoso. Nº 
09/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente que seja contratado um profissional de 
odontologia com especialidade em endodontia. Nº 10/2022, de autoria 
do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente que seja realizado concurso público municipal para 
atender todas as pastas do município. Nº 06/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que faça manutenções no Hospital Municipal, por causa do 
alagamento e goteiras que aconteceram devido às chuvas. Nº 
07/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando manutenção urgente no Jardim Aeroporto 01, 
e cuidados específicos na Rua Augusto Severo, que está intransitável. 
Nº 08/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que utilizem panfletos ou qualquer outro meio 
físico para informar os locais das cachoeiras e para que as empresas 
de degustações façam parcerias. Nº 09/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
manutenção na Rua Baituva, Bairro Santo Antonio. Nº 10/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 



Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que na Rua Tupis, Bairro Santa Rita, seja reconstruída 
parte específica no asfalto, onde não cabe mais tapa buracos, sendo 
necessário retirar e fazer uma nova base. Nº 06/2022, de autoria do 
vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja realizada operação tapa buracos em 
toda a extensão da Rua Tupi, no Bairro Santa Rita. Nº 07/2022, de 
autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja realizada operação tapa buracos em 
toda a extensão da Rua Irahés, no Bairro Santa Rita. Nº 08/2022, de 
autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando adequação das consultas médicas agendadas 
junto as unidades básicas de saúde UBSs. Nº 09/2022, de autoria do 
vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando intervenção do Programa Conselho de Bairro 
Zé Araçá. Nº 10/2022, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes 
de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando melhoramentos 
no atendimento e na oferta de serviços para aos micros 
empreendedores individuais do município. Discussão e votação dos 
Requerimentos. Nº 04/2022, de autoria do Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que 
encaminhe a esta casa informações a respeito da progressão 
horizontal de salário do PCCS dos funcionários efetivos do Município 
de Jaciara. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 05/2022, de autoria do Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que 
encaminhe a esta casa informações referentes ao DAE (Departamento 
de Água e Esgoto) no ano de 2021. Quanto gastou com energia em 
2021. Quanto arrecadou no ano de 2021. Encaminhar extrato de 2021 
da conta FMH (Fundo Municipal de Habitação). Detalhar mês a mês. 
O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
03/2022, de autoria do Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a esta casa, 
informações sobre o Duodécimo que a Câmara devolveu para o 
Executivo, no valor de quatrocentos e oitenta e um mil. Quais as obras 
ou reformas em que o recurso foi gasto; se existem obras em 
andamento e quais, se alguma já foi executada. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 04/2022, de autoria do 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a esta casa, informação 



sobre o décimo terceiro dos profissionais, que não recebem pela 
prefeitura, como, DAE, infraestrutura e demais. Quando pretendem 
enviar o projeto para a Câmara, se o projeto já se encontra em 
execução, se irá beneficiar todos os funcionários. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Tema 
Livre pelos vereadores: Leônidas de Lima Leitão, Zilmar Barbosa 
Medeiros, José Luiz Ribeiro Galindo, Charles Fernando Jorge de 
Souza, Adnan Alli Ahmad, Cleiton Godoi Brasileiro, 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. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Leônidas de Lima Leitão, José 
Luiz Ribeiro Galindo, Charles Fernando Jorge de Souza, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Jesualdo Morais da Silva, Jozias Melo de Almeida, Ivaneis 
Lopes de Assunção. 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 _______________________________ 

 

 

 

 

 


