
ATA Nº 25, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE AGOSTO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (25) vinte e cinco de agosto de 
dois mil e vinte e um. Após a chamada dos vereadores pelo 2º 
Secretário o Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma 
regimental, e convidou a vereadora Simone para fazer a leitura do 
texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 24/2021. O 
Vereador Jozias Melo de Almeida solicitou a dispensa da leitura da 
Ata, a solicitação foi colocada em votação e aprovada pelos 
vereadores. Colocada a Ata nº 24/2021 em votação, a mesma foi 
aprovada por unanimidade. Lida a Mensagem do Projeto de Lei nº 
25/2021, do Legislativo, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção 
de mensagem educativa de prevenção ao consumo de álcool e drogas 
em material escolar no Município de Jaciara e dá outras providências”. 
O Projeto será encaminhando para as comissões competentes. 
Leitura das Indicações: Nº 30/2020, de autoria do vereador Jesualdo 
Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que sejam feitos 
dois quebra molas na Rua Salgado Filho, no Bairro João de Barro, em 
frente à UMEI. Nº 65/2020, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando reparos em buraco gigante no 
final da Av. Antonio Ferreira Sobrinho, próximo à subestação. Nº 
66/2020, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que na Rua Iporã seja feito um paliativo como 
na Rua Acoçê, por causa da poeira e do tráfego acidentado. Nº 
67/2020, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando restauração da Rua B, na Vila Comunitária, 
Santa Luzia, pois, está inacessível. Nº 68/2020, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a 
restauração do quebra molas e sinalização, na Rua Timbiras, que faz 
esquina com o Mercado Ramalho, no Bairro Santa Luzia. Nº 69/2020, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando a construção de um redutor de velocidade 
(quebra molas), na MT-457, Estrada Parque Cachoeira da Fumaça, 
pois, acontecem muitos acidentes próximo ao Balneário BH, na curva 
antes da ponte. Nº 15/2020, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho 
Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 



Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a realização de 
melhoramentos na Creche Menina Angélica. Nº 51/2020, de autoria da 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando a compra de kit ortopédico (cadeira de rodas, cadeira de 
banho, muletas e andador). Nº 52/2020, de autoria da vereadora 
Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja realizado um estudo pela secretaria de educação, visando a 
possibilidade de inserir na grade curricular das escolas municipais, à 
partir do 6º ano, as matérias de noções básicas de Direito 
Constitucional e Educação Financeira. Nº 42/2020, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que sejam realizadas manutenção e construção de calçadas na 
Avenida Marajá, próximo à Norte Sul Sementes. Nº 43/2020, de 
autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja realizada a revitalização (pintura) referente à 
sinalização horizontal nas vias públicas em nosso Município. Nº 
44/2020, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, foi retirada 
de pauta. Nº 19/2020, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro 
Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja feito estudo em 
sistema de irrigação para manter cuidados os canteiros centrais da 
cidade. Nº 33/2020, de autoria do vereador zilmar Barbosa Medeiros, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando que seja construído redutor de 
velocidade (quebra molas) na Rua Xerente, próximo à Escola 
Pestalozzi. Nº 67/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja realizada 
as construções de bocas de lobos, na drenagem da Avenida Zé de 
Bia. Nº 68/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que seja instalado redutor de 
velocidade na Rua Salgado Filho, no Bairro Jardim Aeroporto 1. Nº 
69/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando que realize a ampliação da UMEI 
Zulmira Barbieri. Nº70/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que sejam 
realizadas obras de drenagem de águas pluviais no Bairro Santa Rita. 
Nº 71/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 



para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando que seja disponibilizado um transporte 
exclusivo para levar pacientes com dificuldades de locomoção para 
realização de procedimentos (exames, consultas, entre outros) fora do 
Município de Jaciara. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 
20/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que envie a 
esta Casa de Leis informações sobre o Convênio de Nº 3200/MDR, 
referente ao contrato de 021/2020, com o objeto de contratação de 
empresa especializada para executar obras de pavimentação e 
drenagem em diversas  ruas do Bairro Vila Martins no Município de 
Jaciara/MT. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 21/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, requerendo que informe a esta Casa de Leis sobre os cortes 
das progressões no pagamento da folha do mês de agosto/21, dos 
servidores da Prefeitura Municipal. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 18/2020, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita que, informe quais providências serão 
tomadas acerca do ETE (estação de tratamento de esgoto), que está 
desaguando nos fundos do Jardim aeroporto 1, contaminando 
córregos e nascentes e matando animais. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 19/2020, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita que, informe quais as projeções de melhorias 
para a Rua B, no Bairro Santa Luzia. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores: Zilmar Barbosa Medeiros, Leônidas de Lima Leitão, José 
Luiz Ribeiro Galindo, Cleiton Godoi Brasileiro, Jesualdo Morais da 
Silva, Charles Fernando Jorge de Souza, Adnan Alli Ahmad, Simone 
Freire Araújo Rodrigues, Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho 
Lopes de Assunção, Cloves Pereira da Silva. Seus comentários 
estarão gravados no arquivo digital desta Câmara Municipal. O 
vereador Adnan Alli Ahmad solicitou os cinco minutos do partido, 
onde comentou sobre os projetos do Executivo para as áreas de 
alagamento na cidade, disse que o executivo já está tomando as 
devidas providências quanto à execução do trabalho. Ordem do Dia: 
Discussão e votação o Projeto de Lei Nº 20/2021, de autoria do 
Executivo que, “Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental, pela 
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente - SAMA, de atividades e 
empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores 
ou que possam causar degradação do meio ambiente no Município de 
Jaciara, nos casos em que especifica e dá outras providências”. 



Colocado o Projeto em votação, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Discussão e votação o Projeto de Lei Nº 
22/2021, de autoria do Legislativo que, “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do envio de um funcionário bancário para a realização 
da prova de vida dos idosos maiores de 70 anos no Município de 
Jaciara/MT e dá outras providências”. O vereador Ivaneis tamanho 
Lopes de Assunção pediu vista ao projeto e o pedido foi acatado pelos 
demais vereadores. Uso da palavra em Explicação Pessoal pelos 
vereadores: Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção, Cloves Pereira da Silva. Seus comentários 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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