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Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (08) oito 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 a o servidor 
Sidinei da Silva Oliveira, para fazer a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 37/2022. O Vereador José 
Luiz Ribeiro Galindo solicitou a dispensa da leitura, e foi aprovada a 
solicitação pelos vereadores. Colocada a Ata nº 37/2022 em votação, foi 
aprovada por unanimidade dos Vereadores. Uso da Tribuna pela srª. 
Elisama de Souza Silva Gomes, que tratou do assunto creche meio período. 
O segundo uso de tribuna da noite não ocorreu, pois o Dr. Juan não pode 
comparecer. Matéria para Comissões: Leitura da Mensagem do Projeto de 
Lei nº 52/2022, do Executivo, que Dispõe sobre a autorização para a 
Empresa Indústria e Comércio de Chapéus Karanda Ltda contrair hipoteca e 
alienação fiduciária ou dar garantis a instituições financeiras o imóvel doado 
pelo Município, nos termos do artigo 6º da Lei nº 2069 de 2022, e dá outras 
providências. Leitura das Indicações: Nº 58/2022, de autoria da vereadora 
Simone Freire de Araújo, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o secretário competente 
propondo a implantação do tênis de mesa e futmesa nas Escolas 
Municipais e Praças Públicas da cidade. Nº 59/2022, de autoria da 
vereadora Simone Freire de Araújo, para a Senhora Maria Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o secretário 
competente a implantação de dispositivo de aparato chamado “Bueiro 
Inteligente”. Nº 60/2022, de autoria da vereadora Simone Freire de 
Araújo, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, que seja criado o programa 
“Farmácia Itinerante” para a zona rural do Município de Jaciara-MT. Nº 
61/2022, de autoria da vereadora Simone Freire de Araújo, para a 
Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, solicitando a construção de uma Praça na Rua 
Ibitinga, esquina com a Irapuru, aos fundos do Centro Comunitário – 
Bairro Santa Luzia. Nº 105/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando a realização de melhorias na iluminação pública na Avenida 
Zé de Bia. Nº 106/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, solicitando limpeza no canteiro 
central da Avenida Antônio Ferreira Sobrinho entre os Bairros Santa Rita, 
São Sebastião e Vale Formoso. Nº 107/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, que 



sejam construídas novas Umeis (creches). Nº 108/2022, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Maria Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, para que seja retomada a realização do CAMFEJ – 
Campeonato de Férias de Jaciara. Nº 109/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que seja ampliada a UMEI (creche) Zulmira Barbieri localizada no Bairro 
São Sebastião. Nº 79/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, para que seja realizada 
construção de calçadas através do Projeto “Passeio Legal”, no entorno da 
Subestação, Bairro Vale Formoso. Nº 80/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que seja realizada a reforma no Centro Comunitário do Bairro Santo 
Antônio. Nº 81/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro para 
a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o Secretário competente, para que seja realizadas duplicação e melhorias 
na iluminação da Avenida Zé de Bia. Nº 82/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que seja realizado um estudo e construção de um redutor de velocidades 
na MT-457, perímetro urbano, próximo a Defensoria e Rua Gayuás. Nº 
186/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, para que seja aderida a modalidade hibrida em 
Jaciara sobre os horários das creches, UMEIs.  Nº 187/2022, de autoria 
do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Maria Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, para que seja feita manutenção na Rua Iporã, que está com 
bueiro entupido, vazamento de água e sem sinalização, depois que 
passou a lama asfaltica, e que se construam calçadas nessa Rua, como 
estão sendo feitas em outras. Nº 188/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que seja feita manutenção no final da Avenida Xavantes esquina com a 
Rua Jaú. Nº 189/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
para o Secretário competente, para que seja dado suporte com transporte 
para o time de basquete feminino de Jaciara para participarem um 
campeonato que irá acontecer nos dias 14 e 15/11 em Cuiabá. Nº 
190/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, para que sejam inseridas aulas de vôlei no 
período noturno no Ginásio Municipal.  Nº 37/2022, de autoria do 



vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que seja feita limpeza de cascalhos das vias que foram feitos os micros 
revestimentos. Nº 38/2022, de autoria do vereador Zilmar Barbosa 
Medeiros, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário competente, para que seja realizado 
patrolamento na Rua ao lado da Defensoria. Nº 39/2022, de autoria do 
vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para 
que seja realizada limpeza na via que dá acesso a Estrada conhecida 
como 27. Nº 40/2022, de autoria do vereador Zilmar Barbosa Medeiros, 
para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
para o Secretário competente, para que seja recolhido o lixo que foi 
jogado na Estrada do Cachoeirinha antes da ponte nova Nº 41/2022, de 
autoria do vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Maria Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, para que seja desentupido bueiro que dá acesso ao Museu, 
liberando assim o canal fluvial grande que leva água para o Rio Tenente 
Amaral. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 75/2022, de autoria 
do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita solicitando, informações acerca dos profissionais 
do setor de saúde, do Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde: 
1- Mande-nos uma lista de todos os médicos e médicas, com seus 
horários e plantões, número de CRM e CFN? 2- Onde fica localizada a 
tabela de plantões dos profissionais? Está visível para que a população 
possa fazer a leitura? 3- É de conhecimento público que o hospital todos 
os dias tem emergências, por muitas vezes vi que quando isso acontece 
os pacientes da recepção ficam sem atendimento, isso eu já presenciei 
pessoalmente, já fiz indicações, também para sanar este problema, hoje 
existe alguma equipe para fazer essa cobertura quando acontecem 
emergências e assim atender os pacientes da recepção? O requerimento 
foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 76/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando informações acerca das ampliações 
das creches, UMEIs e CMEI que irão ampliar e futuras construções: 1- 
Quais as creches que terão ampliação em 2023?Já tem projetos? Envie-
me, por favor; 2- A Secretaria Municipal de Educação cita que cidades 
vizinhas do Vale do São Lourenço já aderem a modalidade parcial, só 
esqueceram de dizer que Juscimeira - MT tem parcial e integral de forma 
hibrida, Dom Aquino é parcial pela falta de demanda , no entanto, eles 
atendem de forma integral também, o prefeito de São Pedro da Cipa 
enfatiza que o Município trabalha de forma integral, Campo Verde é 
somente parcial , entretanto, a secretária Simoni Pereira Borges fala que 
existem 396 crianças na fila de espera, e que em 2023 irão construir 
creches para atender em específico somente integral, fica a pergunta, se 
as cidades vizinhas aderiram a modalidade hibrida, por que Jaciara quer 



retroceder com 100% parcial? O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Moções de Aplausos: Moção de Aplausos 
nº 01/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a srª. 
Vanda de Souza Nunes. A Moção foi aprovada por unanimidade dos 
vereadores. Moção de Aplausos nº 02/2022, de autoria do vereador 
Jesualdo Morais da Silva, para o Sr. Roberto Carlos Mari. A Moção foi 
aprovada por unanimidade dos vereadores. Moção de Aplausos nº 
03/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para o Sr. Italo 
Júnior de Oliveira Feletti. A Moção foi aprovada por unanimidade dos 
vereadores. Moção de Aplausos nº 04/2022, de autoria do vereador 
Jesualdo Morais da Silva, para o Sr. Fábio Constantino da Silva.  A 
Moção foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Moção de 
Aplausos nº 05/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, 
para a srª. Alessandra de França Lima. A Moção foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores. Moção de Aplausos nº 06/2022, de autoria 
do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a srª Fernanda Verniano. A 
Moção foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Moção de 
Aplausos nº 07/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, 
para o Sr. Celso Teruya. A moção de aplausos foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores: Simone Freire Araújo Rodrigues, Cleiton Godoi Brasileiro, 
Leônidas de Lima Leitão, Zilmar Barbosa Medeiros, José Luiz Ribeiro 
Galindo, Jesualdo Morais da Silva. Seus pronunciamentos estarão 
gravados no arquivo digital desta Câmara Municipal. Ordem do dia: 
Discussão e votação do Projeto de lei nº 51/2022, do Executivo, que 
“dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar 
termo de uso de maquinários do Município, para realizar infraestrutura no 
Restaurante Estradeiro – de propriedade do senhor Edimar Martins 
Corradini e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 51/2022 do 
Executivo, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 52/2022, que concede o Título de Cidadão 
Jaciarense ao Sr. Ítalo Júnior de Oliveira Feletti. O Projeto de Decreto 
Legislativo 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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