
 ATA Nº 13, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE MAIO DE 2021 

 

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (11) onze de maio 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 Freire Araújo Rodrigues para fazer a 
leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 
12/2021. O Vereador Jozias Melo de Almeida solicitou a dispensa da 
leitura da Ata nº 12/2021, a solicitação foi colocada em votação e 
aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata em votação, a mesma foi 
aprovada por unanimidade. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei 
nº 17/2021, de autoria do Poder Legislativo, que: “Institui a 
obrigatoriedade de publicação da relação das pessoas atendidas 
pelo Programa de Vacinação e Imunização contra a Covid-19 no 
Município de Jaciara-MT e dá outras providências”. O projeto será 
encaminhado para as comissões competentes. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei nº 18/2021, de autoria do Poder 
Legislativo, que: “Dá a Rua Floresta, localizada no Bairro Florais do 
Planalto a denominação de Edilvan da Silva Botelho”. O projeto 
será encaminhado para as comissões competentes. Leitura das 
Indicações: Nº 26/21 de autoria da vereadora Simone Freire Araújo 
Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja 
realizada operação tapa buracos na Rua Moema, esquina com 
Acoçê, Bairro Planalto, próximo ao Supermercado CR. Nº 27/21 de 
autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que seja realizada limpeza nos 
canteiros, bueiros e iluminação pública em área localizada na 
Avenida Tupiniquins, entrada do Parque Padre Martin. Nº 28/21 de 
autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que sejam tomadas providências para 
disponibilizar um caminhão pipa para amenizar a poeira na Avenida 
Washington Luiz, Vila Martins. Nº 27/2020, 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 obras de drenagem de águas pluviais 
nos Bairros Vila Comunitária e Santa Rita. Nº 28/2020, de autoria 
do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 



competente solicitando que seja feita a revitalização das placas de 
sinalização dos pontos públicos e turísticos de nosso município. Nº 
29/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que seja construído um mural 
de emprego na área do SINE. Nº 15/2020, de autoria do vereador 
Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que sejam construídos banheiros públicos nas Praças Municipais. 
Nº 16/2020, de autoria do vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando que 
se faça cumprir a Lei 1975, de 09/12/2020. Nº 17/2020, de autoria 
do vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que sejam realizados serviços de tapa buracos nas ruas 
de nossa cidade, onde foram feitos reparos na rede de água pela 
equipe do DAE. Nº 22/2020, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja 
providenciado um segundo veículo para transporte de pacientes em 
hemodiálise. Nº 23/2020, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que sejam 
realizados os serviços de drenagem na Avenida Antonio Ferreira 
Sobrinho, no Bairro Santa Rita, próximo à subestação de energia. 
Nº 13/2020, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que seja construído quebra molas na 
Rua Irerê, na Vila Planalto. Nº 14/2020, 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 Moema. Nº 15/2020, 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 Irajá. Discussão e 
Votação de Requerimentos: Nº 07/2020, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, que informe: Qual o motivo de até 
a presente data não ter enviado projeto de lei concedendo RGA aos 
servidores públicos municipais. Segundo a Constituição Federal, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria LC 173, tal reajuste é 
previsto e imperioso no valor previsto no indexador IPCA, sendo 
assim, qual data prevê enviá-lo a Câmara Municipal. Apresentar 



cálculos do impacto orçamentário em caso de concessão de RGA 
com o indexador no IPCA (aos servidores públicos efetivos) para 
apreciação desse Poder Legislativo. Apesar de constar segundo a 
própria LRF que tais cálculos são desnecessários para a concessão 
de RGA. O Requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores.  Nº 01/2020, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho 
Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a esta Casa de Leis, com 
relação aos trabalhadores entre de maio de 1991 e outubro de 
1996, uma declaração informando para qual regime de previdência 
ocorreram os recolhimentos dos servidores efetivos no período, se 
foi para Prev-Jaci ou para o INSS; Apresente documentação 
comprobatória, inclusive com recibos de pagamentos ou 
transferências bancárias; A documentação e os recibos informados 
no item anterior deverão ser apresentados mês a mês; em caso de 
parcelamento dos recolhimentos desse período, se faz necessária 
apresentação do Termo de Parcelamento emitido pela Receita 
Previdenciária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: José 
Luiz Ribeiro Galindo, Leônidas de Lima Leitão, Zilmar Barbosa 
Medeiros, Adnan Alli Ahmad, 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, Cloves Pereira da Silva. Seus comentários estarão 
gravados no arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO 
DIA: Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 09/2021, do 
Legislativo que, “Autoriza a Adoção de Equipamentos Públicos e de 
Verdes Complementares por pessoas físicas e jurídicas no 
Município de Jaciara. O projeto foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Uso da Palavra em Explicação Pessoal 
dispensado pelos 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. 

 
ADNAN ALLI AHMAD_________________________________________  
CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA_______________________ 
CLEITON GODOI BRASILEIRO_________________________________ 
CLOVES PEREIRA DA SILVA__________________________________ 
IVANEIS TAMANHO LOPES DE ASSUNÇÃO______________________ 
JOSÉ LUIZ RIBEIRO GALINDO_________________________________   
JESUALDO MORAIS DA SILVA_________________________________ 



JOZIAS MELO DE ALMEIDA ___________________________________ 
LEÔNIDAS DE LIMA LEITÃO___________________________________ 
SIMONE FREIRE ARAÚJO RODRIGUES_________________________ 
ZILMAR BARBOSA MEDEIROS ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


