
ATA Nº 42, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

  

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (06) seis de dezembro de dois mil e vinte e dois. Depois de 
realizada a chamada dos vereadores pelo 1º Secretário, o Presidente iniciou a Sessão 
Ordinária na forma regimental, e solicitou a vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues 
para que fizesse a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da ata nº 
42/2022. O vereador Jozias Melo de Almeida solicitou a dispensa da leitura, sendo 
aprovada a solicitação pelos vereadores. Colocada a Ata nº 42/2022 em votação, foi 
aprovada por unanimidade dos Vereadores. Matéria para Comissões: Leitura da 
mensagem do Projeto de Lei Nº 31/2022 do Legislativo, o qual “altera o art. 1º e inclui 
os artigos 2º, 3º e 4º e renumeram os demais da Lei nº 2.090, de 06 de maio de 2022 e 
dá outras providências”. Leitura da mensagem do Projeto de Lei Nº 54/2022 do 
Executivo, o qual “Dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções do consórcio 
público municipal de gestão dos regimes próprios de previdência social dos Municípios 
Mato-grossenses – CONSPREV e dá outras providências’’. Leitura das Indicações: Nº 
206/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, que sejam 
feitas parcerias com empresas privadas e profissionais liberais para colocarem suas 
arvores de natal para embelezar nosso Município. Nº 207/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, para que seja dada devida atenção para 
Avenida Zé de Bia que passa em frente do Bairro Jardim Aeroporto 02, com pontos 
escuros e lâmpadas amarelas que dificultam a iluminação. Nº 208/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para que seja melhorada a 
iluminação da Rua Marechal Rondon no Jardim Aeroporto 1, que está escura 
principalmente na esquina da igreja, onde falta um poste com iluminação. E o poste 2 
precisa de um braço com lâmpada. Nº 209/2022, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o Secretário competente, para que sejam realizadas melhorias na Rua Augusto Severo, 
principalmente de iluminação. Nº 210/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, que seja melhorada a iluminação e colocação de braços para 
lâmpadas, em vários postes, no Bairro Florais do Vale que é o mais escuro da cidade. 
Discussão e votação dos Requerimentos.  Nº 83/2022, de autoria do vereador Leônidas 
de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que envie 
informações referentes a rota de caminhões de lixo no Município: 1- Quais são os 
horários que passam os caminhões nos Bairros? 2- Elencar nomes de servidores de 
cada equipe; 3- Discrimar os caminhões que passam pelos Bairros, por placas. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 82/2022, de autoria do 



vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita solicitando, que envie informações referentes ao planejamento do asfaltamento 
da Rua Marechal Rondon, Bairro Aeroporto 1 (um): 1- Há planos para asfaltar a Rua 
citada, em 2023? Poe nos enviar? Por favor, nos envie uma cópia do projeto; 2- 
Lembrando que esta Rua é mal iluminada, estamos fazendo cobranças há muito 
tempo, inclusive falta braço no poste 02, o Executivo sabe dessas necessidades e 
mesmo assim não faz essas melhorias, quais são os motivos? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e Votação da Moção de 
Aplausos do vereador Leônidas de Lima Leitão para a srª Ana Cláudia Oliveira da 
Silva. A Moção de Aplausos foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Uso da 
palavra em Tema Livre pelos vereadores: Cleiton Godoi Brasileiro, Leônidas de Lima 
Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, Jesualdo Morais da silva, Simone Freire Araújo 
Rodrigues, 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 abriu espaço para uso da tribuna a senhora Doralice, 
do SINTEP, que deu esclarecimentos sobre a valorização salarial dos profissionais da 
Educação, em especial aos Auxiliares de Desenvolvimento Infantis (ADIs), presentes 
na sessão. Uso da palavra em Explicação Pessoal: Cleiton Godoi Brasileiro, Leônidas 
de Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, Simone Freire Araújo Rodrigues, Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, Charles Fernando Jorge de Souza, 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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