
ATA Nº 31 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (20) vinte 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 a Professora Brasilina para fazer a leitura do 
texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 30/2022. O 
Vereador Jozias Melo de Almeida solicitou a dispensa da leitura, e 
foi aprovada a solicitação pelos vereadores. Colocada a Ata nº 
30/2022 em votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. 
Uso da Tribuna Popular pela Srª. Laís Menezes – Enfermeira do 
Município de Jaciara, que realizou uma breve apresentação sobre o 
Tema Setembro Amarelo, estando seu discurso gravado no arquivo 
digital desta Casa de Leis. Leitura das Indicações: Nº 51/2022, de 
autoria doa vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o secretário competente para que seja construída uma ponte de 
madeira na região da zona rural do Poguba 2. Nº 32/2022, de 
autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
secretário competente para que seja construída calçada e meio fio 
na Rua Moema, nº 148, no Bairro Santa Rita. Nº 151/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, solicitando que conceda benefícios fiscais 
para empresas que patrocinarem atletas e ações sociais no 
Município de Jaciara-MT. Nº 152/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando a presença de assistente social e agente de saúde no 
Assentamento Egídio Brunetto. Nº 153/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando assistência no fornecimento de mudas de árvores 
Frutíferas para contribuir no desenvolvimento da agricultura familiar. 
Nº 154/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
para o Secretário competente, solicitando que seja criado um 
projeto de tele assistência a idosos que residem sozinhos. Nº 
155/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 



o Secretário competente, solicitando que sejam realizadas as 
devidas manutenções nos bueiros da avenida coroados no centro, 
exatamente na esquina da Escola Albert Einstein. Nº 09/2022, 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, patrolamento, com saída de água nas estradas que 
dão acesso até as sedes dos pequenos produtores do 
Assentamento Egídio Brunetto. Nº 68/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro, para que seja dada continuidade ao 
pavimento de concreto na Rua Baituva, no Bairro Santo Antonio. Nº 
69/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para que 
seja ampliado o sistema de iluminação das quadras no início da 
Avenida Xavantes, Bairro Santo Antonio. Nº 70/2022, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para que seja realizada a 
substituição por LED em todas as lâmpadas do Bairro Florais do 
Planalto. Nº 71/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para que seja realizada através do Programa “Passeio 
Legal”, a construção de calçadas de passeio em toda a extensão da 
Avenida Tupiniquins, no Bairro Santo Antonio. Discussão e votação 
dos Requerimentos.  Nº 61/2022, de autoria do vereador Leônidas 
de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita solicitando um levantamento do total de pessoas que 
podem ter suas residências leiloadas, e se existem medidas que o 
executivo possa tomar para que haja um acordo com essas 
famílias, e quais medidas serão tomadas caso consigam quitar a 
divida. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 62/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
solicitando informações sobre as casas que estão sendo 
construídas no Bairro Zé Araçá. Quantas casas estão sendo 
construídas e como foi o processo de escolha das famílias sobre o 
direito às casas; se houve algum tipo de sorteio; se há a intenção 
dessa administração construir mais casas no futuro. O requerimento 
foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Moção de Aplausos 
nº 03/2022, de autoria da vereadora Simone Freire Araújo 
Rodrigues, para a Professora Suely Baldacin Ribeiro, pela 
representação municipal, com ousadia e determinação. Uso da 
palavra em Tema Livre pelos vereadores: José Luiz Ribeiro 
Galindo, Leônidas de Lima Leitão, Adnan Alli Ahmad, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Zilmar Barbosa Medeiros, Joel de Souza Lima, Jesualdo 
Morais da Silva, Simone Freire Araújo Rodrigues, Jozias Melo de 
Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, Cloves Pereira da 



Silva. Seus pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital 
desta Câmara Municipal. Usaram a palavra em Explicação Pessoal 
os vereadores: José Luiz Ribeiro Galindo, Leônidas de Lima Leitão, 
Adnan Alli Ahmad, Cleiton Godoi Brasileiro,  Joel de Souza Lima, 
Jesualdo Morais da Silva, Simone Freire Araújo Rodrigues, Jozias 
Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, 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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