
ATA Nº 37 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE NOVEMBRO DE  

2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (01) primeiro de novembro de dois mil 
e vinte e dois. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, 
o Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e 
convidou o vereador Cleiton Godoi Brasileiro para fazer a leitura do 
texto bíblico. EXPEDIENTE: Uso da tribuna pela Srª. Aldemir Silva 
Santos, Coordenadora de Cadastro do Auxílio Brasil. Leitura e 
votação das Atas nº 35 e 36/2022. O Vereador Jozias Melo de 
Almeida solicitou a dispensa da leitura, sendo aprovada a 
solicitação pelos vereadores. Colocadas as Atas nº 35 e 36/2022 
em votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. Matéria 
para Comissões: Leitura da mensagem do Projeto de Lei Nº 
45/2022 do Executivo, o qual “Dispõe sobre a alteração da Lei Nº 
199/1976, que trata da autorização para doar área ao Clube 
Recreativo de Jaciara e dá outras providências”. Leitura da 
mensagem do Projeto de Lei Nº 51/2022 do Executivo, o qual 
“Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para 
celebrar termo de uso de maquinários do município, para realizar 
infraestrutura no Restaurante O Estradeiro, de propriedade do 
Senhor Edimar Martins Corradini e dá outras providências”. Os 
projetos serão encaminhados para as comissões competentes. 
Leitura das Indicações: Nº 56/2022, de autoria da vereadora 
Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para a Secretaria competente, 
para que seja realizada a correção do vazamento de água na Rua 
Moema - Centro próximo à   Casa das Tintas. Nº 57/2022, de 
autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
a Secretaria competente, para que seja realizada reforma geral no 
prédio do PSF 06 -Jardim Aeroporto I (calçada, telhado, 
climatização, pinturas, troca de janelas, portas, banheiros). Nº 
77/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 



o Secretário competente, para que sejam realizadas melhorias na 
Rua Augusto Severo, referente à limpeza nas margens e instalação 
de novos pontos de iluminação. Nº 78/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
para que seja realizado um estudo para implantação de um Centro 
Esportivo na Praça "Irmãos Nascimento", que se encontra sub-
utilizada com amplo espaço ocioso.  Nº 181/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
para que seja realizada a construção de ambientes favoráveis como 
quiosques em locais públicos e estratégicos, tanto na cidade quanto 
nas cachoeiras, podendo ser um dos locais o Parque Dona Lucinha. 
Nº 182/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
para o Secretário competente, para que seja feita a recuperação da 
Praça Seu Toninho na Cohab São Lourenço, pois, o campo está 
deteriorado, a iluminação precária, e as telas rasgadas. Nº 
183/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o Secretário competente, para que seja realizada a construção de 
um espaço ou encontrar alguma repartição favorável para abrigar 
animais, fazer também parcerias com ONGs. Nº 184/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, para que seja aumentada a oferta em 
Fonoaudiologia para autistas e crianças que necessitam deste 
profissional. Nº 185/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, para que seja realizada 
manutenção na região do Cachoeirinha na Ponte de Pedra, 
localizado no loteamento do senhor Jairo do Gás. Nº 34/2022, de 
autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, para que seja feita reforma geral no prédio 
do PSF 05 - Cohab São Lourenço (calçada, telhado, climatização, 
pinturas, troca de janelas, portas, banheiros). Nº 35/2022, de autoria 



do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, para que seja realizada limpeza, (roçar) MT 457 
Estrada Parque Cachoeira da Fumaça. Discussão e votação dos 
Requerimentos. Nº 73/2022, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita solicitando, que envie informações referentes ao seletivo e 
concurso público de Jaciara: A Administração irá fazer seletivo esse 
ano? A Administração irá prolongar o seletivo já existente? Terá 
concurso público em 2023? A população necessita de um 
posicionamento. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 74/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
solicitando informações referentes os profissionais contratados: A 
Administração disponibiliza uma cópia do contrato para os 
profissionais? Caso essa cópia não seja disponibilizada, por que os 
funcionários não a recebem? Enviar uma cópia de um documento 
assinado por um contratado do ano de 2021 e 2022. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Entrega da Moção de Aplausos do vereador Joel de Souza Lima 
para a Família do Vale do Chico (Srª. Maria Leni Alves de Oliveira, 
Sr. José Alves de Oliveira, Juliana Alves de Oliveira, Adriano Alves 
de Oliveira e Mileni Alves de oliveira). Uso da palavra em Tema 
Livre pelos vereadores: José Luiz Ribeiro Galindo, Leônidas de 
Lima Leitão, Zilmar Barbosa Medeiros, Cleiton Godoi Brasileiro, 
Charles Fernando Jorge de Souza, Jesualdo Morais da silva, 
Simone Freire Araújo Rodrigues, Adnan Alli Ahmad, Jozias Melo de 
Almeida, 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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