
ATA Nº 01, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE JANEIRO DE 2022    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (25) vinte e cinco de janeiro 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 Pastor Moisés (Igreja Assembléia de Deus) 
para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Uso da Tribuna 
Popular pelo Sr. Vanuberci F. Monteiro da Silva, Presidente do 
SISPJAC, para discutir sobre RGA/2022 dos servidores municipais. 
MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de 
Resolução nº 01 do Legislativo, que “Dispõe sobre a autorização de 
doação de computadores de propriedade da Câmara Municipal de 
Jaciara à Prefeitura Municipal e dá outras providências”. O Projeto 
será encaminhado para as Comissões. Leitura das Indicações: Nº 
01/2022, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja feito sistema de drenagens nos locais 
que sofrem com a s chuvas em nossa cidade, como os Bairros: 
Flamboyan, João de Barro, Avenida Antonio Ferreira Sobrinho com 
uma grande erosão. Nº 02/2022, de autoria do vereador Adnan Alli 
Ahmad, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando a ampliação do horário de 
atendimento dos postos de saúde da família para melhor atendimento 
da população. Nº 03/2022, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando que sejam feitas manutenções das 
aberturas e fechamento de buracos causados pelo DAE/Jaciara. Nº 
04/2022, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que se estude a possibilidade da criação da 
Olimpíada Municipal de Saber, a ser realizada no âmbito do sistema 
municipal de educação. Nº 05/2022, de autoria do vereador Adnan Alli 
Ahmad, foi retirada. Nº 01/2022, de autoria da vereadora Simone, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando a colocação de postes de luz na Avenida 
Tupiniquins. Nº 02/2022, de autoria da vereadora Simone, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja realizada operação tapa buracos, 
podas de árvores, limpeza, na Rua Poguba, no Bairro Planalto. Nº 
03/2022, de autoria da vereadora Simone, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja realizada operação tapa buracos, podas de 



árvores, limpeza e a construção de um quebra molas, na Rua 
Ibirarema, Bairro São Sebastião. Nº 04/2022, de autoria da vereadora 
Simone, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja disponibilizado 
ônibus escolar para transportes de estudantes que vão para as 
universidades em Rondonópolis.     Nº 01/2022, de autoria do vereador 
Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja realizada manutenção na estrada que faz divisa entre 
Juscimeira e Jaciara. Nº 02/2022, de autoria do vereador Zilmar 
Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja realizada 
manutenção na estrada que dá acesso ao Abrigo Sombra da Acácia e 
sitiantes. Nº 03/2022, de autoria do vereador Zilmar Barbosa 
Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja realizado 
cascalhamento na estrada que dá acesso aos sem terras, aos fundos 
da Móveis Gazin, no Distrito Industrial. Nº 01/2022, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja realizada operação tapa buracos na Rua Iraés, Bairro Santa 
Rita, próximo à BR 364 em caráter de urgência. Nº 02/2022, de autoria 
do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja realizada a construção de uma rotatória com as devidas 
sinalizações na Av. Botocudos/Irajá, próximo ao Parque D. Lucinha. Nº 
03/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja retomado o projeto de regularização 
fundiária em nosso município. Nº 04/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja realizada manutenção na estrada de acesso à comunidade 
Cristo Redentor. Nº 05/2022, 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: Archimedes Pereira Lima, J. Martins 
e José Maria Martins, no Bairro Vila Martins. Nº 01/2022, de autoria do 
vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja realizada limpeza no Residencial Luis Martelli, próximo ao 
campo de futebol. Nº 02/2022, de autoria do vereador José Luiz 
Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja realizada 
limpeza, troca de lâmpada, e tapa buracos no Bairro Jardim Aeroporto. 



Nº 01/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que a execução de serviço de limpeza no 
Estádio Municipal Márcio Cassiano da Silva Filho, no Bairro Nova 
Jaciara. Nº 02/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando que tome providências quanto a 
reforma e revitalização do Ginásio Poliesportivo Guido Inocêncio 
Chimatti. Nº 01/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente que sejam realizadas limpeza e 
reforma nos parquinhos e academias ao ar livre do Bairro Jardim 
Aeroporto 2. Nº 02/2022, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente que seja realizada 
pavimentação asfáltica na Rua Marechal Rondon, no Bairro Jardim 
Aeroporto. Nº 03/2022, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente que seja realizada operação 
tapa buraco no Bairro Jardim Aeroporto 1. Nº 04/2022, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente que 
sejam finalizadas as obras de instalação do poço tubular profundo da 
COHAB São Lourenço, localizado na área do PSF 05.  Nº 05/2022, 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 limpeza, manutenção no cemitério 
São Francisco de Assis em Jaciara. Nº 01/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que sejam colocadas placas de Lei Federal sobre o abandono de 
animais. Nº 02/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando que sejam realizados consertos de 
vazamentos de água e dos buracos deixados pelo DAE,  na Rua B, 
Jardim Vitória. Nº 03/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que o Executivo faça a inserção 
de um trabalho cultural, turístico e educacional das garrafas pets em 
Jaciara. Nº 04/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando que viabilize junto ao Governo do 
Estado, o asfaltamento da MT453, que dá acesso ao Distrito de 
Celma. E ainda, com urgência, que possa ser feito um trabalho de 
cascalhamento e patrolamento. Nº 05/2022, de autoria do vereador 



Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que sejam feitas manutenções nos bueiros que são prejudicados por 
alagamentos. Nº 01/2022, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho 
Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a revitalização 
das Ruas Baituva e Iporãs. Nº 02/2022, de autoria do vereador Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a 
revitalização das Praças e Canteiros do Bairro Aeroporto 2. Nº 
03/2022, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja implantada área 
verde com gramado, luminárias e bancos, no espaço público existente 
em frente à igreja Católica no Bairro João de Barro. Nº 04/2022, de 
autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando projetos de implantação de meios fios no 
Bairro Jardim Leblon. Nº 05/2022, de autoria do vereador Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja implantado projeto para instalação de meios fios no Bairro 
Jardim Aurora. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 02/2022, 
de autoria do Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a esta casa, 
informações sobre abastecimentos de veículos com cartão magnético 
da empresa Centro América Comércio, Serviços e Gestão Tecnológica 
no valor de R$3.335.842,44; encaminhar relatório discriminando o que 
deste montante pago a Empresa Centro América pela Prefeitura foi 
gasto com combustível e peças, entre outros. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 03/2022, de autoria do 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a esta casa, informações 
sobre abastecimentos de frota de veículos pela empresa Pantanal 
Gestão e Tecnologia Ltda, Encaminhar cópias impressas do processo 
licitatório de contratação da Empresa citada; no ano de 2021 foi 
empenhado para pagamento um montante de R$209.341,02; 
encaminhar relatório dos gastos por cartão ou veículos. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
01/2022, de autoria do Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a esta casa 
relatórios de onde foram gastos os 150 mil programa Imuniza Mais. 
(onde Jaciara recebeu prêmio por referência em imunização contra 
covid e influenza). O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 02/2022, de autoria do Leônidas de Lima Leitão, para 



a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a 
esta casa, informações na íntegra sobre todas as obras que estão 
paradas, para responder a população de forma eficiente e 
transparente. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Entrega de Moções de Aplausos à Equipe de Transporte 
do Hospital Municipal de Jaciara pela vereadora Simone Freire Araújo 
Rodrigues. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: Zilmar 
Barbosa Medeiros, José Luiz Ribeiro Galindo, Charles Fernando Jorge 
de Souza, Simone Freire Araújo Rodrigues, Cleiton Godoi Brasileiro, 
Leônidas de Lima Leitão, Jesualdo Morais da Silva, Adnan Alli Ahmad, 
Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção e 
Cloves Pereira da Silva. Seus comentários estarão gravados no 
arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: Incluso 
para “Discussão e votação o Projeto de Resolução nº 01 do 
Legislativo, que “Dispõe sobre a autorização de doação de 
computadores de propriedade da Câmara Municipal de Jaciara à 
Prefeitura Municipal e dá outras providências”. O Projeto de 
Resolução nº 01 do Legislativo foi aprovado por unanimidade dos 
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. 
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