
ATA Nº 23, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE AGOSTO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (17) dez 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 fez 
a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Matérias para Comissões: 
Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 24, de autoria do 
Legislativo (vereadores Cleiton e Cloves) que “Dispõe sobre o Dia 
do Rim e sobre a autorização a portadores de insuficiência renal 
crônica em hemodiálise estacionar em vagas já destinadas a 
idosos, gestantes e deficientes e dá outras providências”. O Projeto 
de Lei será encaminhado às Comissões competentes. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei Nº 27, de autoria 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 Sr. 
Edimar Martins Corradini e dá outras providências”. O Projeto de Lei 
será encaminhado às Comissões competentes. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei Nº 28, de autoria do Executivo que 
“Dispõe sobre autorização ao Poder executivo Municipal para 
celebrar Termo de Uso de Maquinários do Município, para realizar 
infraestrutura na Fazenda Escola Faculdade Eduvale e dá outras 
providências”. O Projeto de Lei será encaminhado às Comissões 
competentes. Leitura das Indicações: Nº 48/2020, de autoria da 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja colocado braço de luz em vários postes no 
Assentamento 27 de novembro. Nº 49/2020, de autoria da 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que sejam colocados dois redutores de velocidade, 
limpeza dos bueiros e iluminação pública na Rua 02, Bairro Zé 
Araçá. Nº 50/2020, de autoria da vereadora Simone Freire Araújo 
Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja 
realizada a reforma da Ponte do Cachoeirinha. Nº 55/2020, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja construído no Parque Dona 
Lucinha um espaço para recreação, com mesas e bancos para os 



pais, enquanto aguardam as crianças. Nº 56/2020, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
restauração das pontes na região da Cachoeirinha, Ponte de Pedra 
e vias de acesso. Nº 57/2020, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a construção de 
redutores de velocidade (quebra molas) na Rua Beatriz, no Bairro 
Jardim Clementina. Nº 58/2020, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que sejam 
continuadas as obras dos bueiros e das calçadas, no Bairro Vila 
Martins. Nº 59/2020, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando a troca de lâmpadas na 
Rua 8, poste 3, Cohab São Lourenço. Nº 58/2020, 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 melhorias na 
iluminação pública das Ruas Tabajaras e Irerê, ambas no Bairro 
Santo Antonio. Nº 59/2020, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que cadastre proposta junto a FUNASA, conforme Portaria 4.013, 
de 11 de agosto de 2021, a fim de uma possível viabilização de 
caminhão compactadores de coleta de resíduo convencional e 
coleta seletiva, de valor até quinhentos mil reais para obras e 
serviços de engenharia de duzentos e cinqüenta mil reais, e para os 
custeios ou aquisição de equipamentos de cem mil reais. Nº 
60/2020, 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 um redutor 
de velocidades (quebra molas) na Rua Carijós, próximo ao INSS, no 
centro da cidade. Nº 61/2020, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja retomado o projeto de cinema do Centro de Eventos, 
observando todos os protocolos de segurança da covid-19. Nº 
27/2020, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que seja feita a extensão de rede e 
troca de ramal na Rua Guaranis, entre Jacira e Guaraci. Nº 
28/2020, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a 



Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que sejam construídos seis redutores 
de velocidade (quebra molas) na MT-457, Estrada Parque 
Cachoeira da Fumaça. Nº 38/2020, de autoria do vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja 
realizada a pavimentação asfáltica nas ruas do Bairro Zé Araçá, aos 
fundos do antigo Clube Vila Nova. Nº 39/2020, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja construída uma cobertura para estacionamento de 
ambulâncias no Hospital Municipal. As indicações nºs. 05 e 06 do 
vereador Cloves foram retiradas de pauta. As indicações serão 
encaminhadas aos setores competentes. Discussão e votação dos 
Requerimentos. Nº 16/2020, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, que envie a esta Casa de Leis relatórios de 
todos os serviços prestados pela Secretaria de Agricultura e meio 
Ambiente de janeiro a julho de 2021. Relatórios das propriedades 
rurais atendidas pela secretaria, com a utilização de equipamentos 
mecanizados, de janeiro a julho de 2021. Relatório financeiro do 
cumprimento da Lei nº 1812/21, contendo cópias dos boletos 
anexadas, de janeiro a julho de 2021. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Nº 17/2020, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que encaminhe 
informações requerendo que sejam encaminhados empenhos e 
notas contendo a discriminação de quanto está sendo utilizado para 
combustível e peças nos meses de janeiro a julho de 2021 e 
relatório descritivo de cada cartão, contendo o consumo (gastos de 
combustível e peças) dos meses de janeiro a julho de 2021. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
16/2020, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que informe 
sobre as projeções para o  transbordo no setor industrial em 
Jaciara. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: José 
Luiz Ribeiro Galindo, Simone Freire Araújo Rodrigues, Leônidas de 
Lima Leitão, Zilmar Barbosa Medeiros, Adnan Alli Ahmad, Charles 
Fernando Jorge de Souza, Jesualdo Morais da Silva, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção, Cloves Pereira da Silva. Ordem do Dia: Incluso para 
Discussão e votação o Projeto de Lei Nº 27/2021, de autoria do 



Executivo que, “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo 
Municipal p/ celebrar termo de uso de maquinários do Município 
para realizar infraestrutura no Restaurante O Estradeiro, de 
propriedade do Sr. Edimar Martins Corradini e dá outras 
providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Incluso para Discussão e votação o Projeto 
de Lei Nº 28/2021, de autoria do Executivo que, “Dispõe sobre 
autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar Termo de 
Uso de maquinário do município, para realizar infraestrutura na 
Fazenda Escola Faculdade Eduvale, e dá outras providências”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Discussão e votação do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 14/2021, 
de autoria do Executivo que, “Dispõe sobre a reformulação do 
Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (DTMU)”. 
O Substitutivo ao Projeto foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Discussão e votação do Substitutivo ao 
Projeto de Lei Nº 26/2021, de autoria do Executivo. Pedido de vista 
ao Projeto pelo vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção. O 
Pedido de Vista foi aprovado por unanimidade e o projeto segue 
para análise.  Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 20/2021, de 
autoria do Legislativo que “Institui a Medalha de Mérito Educacional 
a Professores (A) nas unidades escolares da Rede Municipal e 
Estadual de Jaciara e dá outras providências”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e 
votação do Projeto de Lei Nº 21/2021, de autoria do Legislativo que 
“Estabelece as Igrejas, os Templos religiosos de qualquer culto e as 
comunidades missionárias, como atividade essencial no Município 
de Jaciara/MT”. O Projeto foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Uso da palavra em Explicação Pessoal: 
Leônidas de Lima Leitão, Jesualdo Morais da silva, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, Cloves Pereira da 
Silva. Uso da Palavra em Explicação Pessoal pelos vereadores: 
Leônidas de Lima Leitão, Jesualdo Morais da Silva, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, Cloves Pereira da 
Silva. 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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