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Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (13) treze de setembro 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 e em seguida 
convidou o pastor Sidinei para fazer uma oração. Uso da Tribuna Popular 
pelo Sr. Jean Carlos de Souza Leitão, que tratou do assunto referente ao 
decoro parlamentar. Após o uso da tribuna foi concedida a fala para os 
vereadores Cleiton e Leônidas se pronunciarem, por terem sido citados 
pessoalmente, estando suas falas gravadas no arquivo digital desta Casa 
de Leis. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 29/2022. O Vereador 
José Luiz Ribeiro Galindo solicitou a dispensa da leitura, e foi aprovada a 
solicitação pelos vereadores. Colocada a Ata nº 29/2022 em votação, foi 
aprovada por unanimidade dos Vereadores. Matéria para Comissões: A 
Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 45, do Executivo, que “dispõe 
sobre a alteração da Lei nº 199 de 1976 a qual trata da autorização para 
doar área no Clube Recreativo de Jaciara, e dá outras providências, não se 
concretizou, pois os vereadores decidiram estudar melhor o projeto em 
questão. Leitura das Indicações: Nº 07/2022, de autoria do vereador Joel 
de Souza Lima, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o secretário competente para que seja realizado 
o levantamento com cascalhamento e patrolamento com saída de água 
do rio das estradas, bem como a construção de mata burros em todas as 
estradas municipais dos assentamentos, Plano Piloto e Plano Piloto I. Nº 
08/2022, de autoria do vereador Joel de Souza Lima, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o secretário de 
Infraestrutura, solicitando que conforme a Lei Porteira Adentro se faça 
desmates e limpeza das áreas já consignadas dos lotes dos 
assentamentos Plano Piloto e Plano Piloto I. Nº 146/2022, de autoria do 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando que seja criado o Festival de Vôlei de Areia. Nº 147/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, solicitando que seja dado incentivo ao time infantil de 
basquete feminino de Jaciara. Nº 148/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando que seja dada uma atenção na ponte da Água Grande, região 
do 27. Nº 149/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o Secretário competente, sugerindo a criação do banco de ração e 



utensílios para animais de diversas espécies no Município de Jaciara-MT. 
Nº 150/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, que sejam realizadas manutenções nos 
estacionamentos públicos de carros e motos. Nº 66/2022, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para que seja construído redutor de 
velocidade na Rua Tabajara, próximo à residência nº 256, Bairro Santo 
Antonio. Nº 67/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro para 
que seja feita a substituição por lâmpadas de LED em todas as lâmpadas 
de sódio do Bairro Vale Formoso. Discussão e votação dos 
Requerimentos. Nº 05/2022, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho 
Lopes de assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita solicitando a presença do Diretor Operacional do DAE do 
Município para fazer uso da tribuna na sessão do dia 20/09/22, para 
informar sobre ações realizadas a fim de minimizar as constantes 
reclamações de falta d’água. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 59/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita solicitando, informações referentes aos ônibus 
escolares do município, quanto às rotas, placas, quantidade de ônibus 
que chegaram do governo federal em 2022. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Nº 60/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando informações com base na Lei Porteira 
Adentro, enviando relatórios e recibos informando se há cobranças por 
parte da agricultura. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: Zilmar 
Barbosa Medeiros, Joel de Souza Lima, Simone Freire Araújo Rodrigues, 
Jesualdo Morais da Silva, Leônidas de Lima Leitão, José Luiz Ribeiro 
Galindo, Adnan Alli Ahmad, Cleiton Godoi Brasileiro, Jozias Melo de 
Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, Cloves Pereira da Silva. 
Seus pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. Ordem do Dia: Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 
47/2022, do Executivo, que “Dispõe sobre a alteração da estrutura 
administrativa e organizacional do Poder Executivo do Município de 
Jaciara e dá outras providências. O Projeto de Lei Nº 47/2022, do 
Executivo, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 20/2022, do Legislativo, que 
“Institui Boas Práticas e Padrões de Qualidade no atendimento ao 
Usuário dos Serviços Públicos Municipais e dá outras providências. O 
Projeto de Lei Nº 20/2022, do Legislativo, foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 
21/2022, do Legislativo, que “Institui nas Escolas da rede Pública e 
Privada de Ensino no âmbito Municipal, atividades que tenham por 
objetivo transmitir aos alunos as informações sobre as conseqüências 



das drogas Lícitas e Ilícitas. O Projeto de Lei Nº 21/2022, do Legislativo, 
foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Usaram a 
palavra em Explicação Pessoal os vereadores: Joel de Souza Lima, 
Simone Freire Araújo Rodrigues, Leônidas de Lima Leitão, José Luiz 
Ribeiro Galindo, Cleiton Godoi Brasileiro, Jozias Melo de Almeida, Cloves 
Pereira da Silva. Seus pronunciamentos estarão gravados no arquivo 
digital desta Câmara. 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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