
ATA Nº 39, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (07) sete de dezembro 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 o vereador Zilmar 
Barbosa Medeiros para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: 
Leitura e votação da Ata Nº 38/2021. 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 38/2021 em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. MATÉRIA PARA COMISSÕES: 
Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 46 do Executivo, que “dispõe 
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022, e dá outras 
providências”. Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 47 do Executivo, 
que “Dispõe sobre as competências, composição e estrutura do Conselho 
Municipal da Cultura de Jaciara – MT, e dá outras providências. 
Revogando a Lei nº 752 de 99, tendo em vista o que dispõe o art. 144 a 
147 da Lei Orgânica Municipal”. “Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 
50 do Executivo, que dispõe sobre a autorização com encargo de doação 
de bem Imóvel Municipal para Empresa Conquista Nutrição Animal LTDA e 
dá outras providências.” Leitura das Indicações: Nº 135/2021, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente que 
sejam instalados redutores de velocidades (quebra molas) na Rua Salgado 
Filho, no Bairro Jardim Aeroporto I. Nº 136/2021, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente que seja realizada 
limpeza e roçada no final da Rua Irajá Bairro Santo Antônio. Nº 137/2021, 
de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que sejam contratados guardas para as Praças JK e seu 
Toninho par atuarem nos períodos em que as praças estão abertas a 
visitação. Nº 138/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que seja finalizada a instalação das 
tampas de bueiros que foram refeitas e estão em cima de calçadas e SOS 
bueiros abertos no Bairro Santa Rita. Nº 139/2021, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente para que seja 
providenciada a instalação de lixeiras tipo container, em pontos 
estratégicos na região central e nos bairros de nossa cidade. Nº 135/2021, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja feito tapa buracos na Rua Caiçara Vila Planalto, Rua 
do Hospital Santa Lúcia. Nº 136/2021, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que seja organizado um mapa 
através de placas e coloque em pontos estratégicos da cidade e na BR. Nº 



137/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
indicando aquisição de uma máquina para fazer meio fio, sabemos que 
existem muitos locais que não tem e se faz necessário. Nº 138/2021, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que coloque uma força tarefa noturna para resolver a falta de 
iluminação nos bairros de Jaciara. Nº 139/2021, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando manutenção urgente 
na Rua Iraí no Santo Antônio. Nº 74/2021, de autoria do vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que sejam providenciadas 
faixas de pedestres na Avenida Piracicaba, frente ao Banco Sicoob. Nº 
75/2021, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja dada ampla divulgação referente à Lei Municipal nº 
1538/2013, que dispõe sobre a autorização acerca do fornecimento de 
aterro aos munícipes e empresas de Jaciara. Nº 76/2021, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que 
seja dado inicio a operação tapa buracos em Jaciara, dando a devida 
prioridade aos Bairros que se encontram em estado mais critico. Discussão 
e votação dos Requerimentos. Nº 44/2021, de autoria do Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
referente ao Bairro São Francisco que é um dos bairros que mais possuem 
sobras de terrenos devido à forma que ele foi projeto, essas áreas são 
consideradas áreas verdes e são de propriedade e responsabilidade do 
Município de Jaciara: Encaminhar cópia de projeto de loteamento do Bairro 
São Francisco, cópia da planta da UMEI João de Barro; Encaminhar mapa 
da área da UMEI João de Barro; Essas áreas que são consideradas 
sobras, a prefeitura possui algum projeto para elas? Caso tenha projetos, 
informar quais são e em qual das áreas. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 45/2021, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, referente ao aditivo de contrato nº 005/2021 com 
vigência (31/12/2021) com o Instituto de Promoção Humana e Ambiental 
Paiaguás: Encaminhar empenhos e notas contendo a discriminação de 
serviços prestados pela empresa de janeiro a novembro de 2021; Cópias 
dos demonstrativos de pagamentos de janeiro a novembro de 2021. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 46/2021, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, referente às verbas de natal: A Prefeitura 
recebeu alguma verba para custear eventos natalinos? Se sim, quanto 
chegou? A prefeita se posicionou que não iria fazer festas, se tem alguma 
verba, ela foi remanejada para outra função, para qual? Existe algum 
projeto em que essa verba será utilizada? O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 47/2021, de autoria do vereador Leônidas 
de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita 
referente ao requerimento 28 que foi respondido de forma parcial: Quanto 



foi arrecadado da rodoviária até o presente momento? Onde está sendo 
aplicado esse dinheiro? Mandem-nos documentação sobre o valor 
arrecadado e sua aplicação. 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, Charles Fernando Jorge de Souza, 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. ORDEM DO DIA: “Discussão e 2º votação do Projeto de Lei 
nº 51/2021, do Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Jaciara para o período de 2022 a 2025 e estabelece outras 
providências MT, e dá outras providências”. Projeto de Lei 51/2021 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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