
ATA Nº 40 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (22) vinte e dois 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 o 
Pastor Renato Teixeira para fazer a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 39/2022. O Vereador Jozias 
Melo de Almeida solicitou a dispensa da leitura, e foi aprovada a 
solicitação pelos vereadores. Colocada a Ata nº 39/2022 em votação, foi 
aprovada por unanimidade dos Vereadores. Matéria para Comissões (foi 
incluso a pedido do vereador Jozias Melo de Almeida): Leitura da 
mensagem do Projeto de Lei nº 28/2022 do Legislativo, de autoria do 
vereador Jozias Melo de Almeida, que dá a denominação de Dr. Marco 
Aurélio Oliveira Lacerda ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) anexo 
ao Hospital Municipal. Leitura das Indicações: Nº 33/2022, de autoria do 
vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Maria Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o secretário 
competente solicitando a doação de todas as lâmpadas que estão sendo 
trocadas por LED, para os assentamentos do Município começando pelo 
assentamento São Francisco. Nº 34/2022, de autoria do vereador José 
Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando a doação de todas as lâmpadas que estão sendo trocadas por 
LED, para os assentamentos do Município começando pelo 
Assentamento Lambari. Nº 35/2022, de autoria do vereador José Luiz 
Ribeiro Galindo, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário competente, solicitando a doação 
de todas as lâmpadas que estão sendo trocadas por LED, para os 
assentamentos do Município começando pelo Assentamento Plano 
Piloto. Nº 36/2022, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para 
a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o Secretário competente, solicitando a doação de todas as lâmpadas que 
estão sendo trocadas por LED, para os assentamentos do Município 
começando pelo Assentamento 27 de Novembro. Nº 37/2022, de autoria 
do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Maria Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, solicitando a doação de todas as lâmpadas que estão sendo 
trocadas por LED, para os assentamentos do Município começando pelo 
Assentamento Cachoeirão Egidio Brunetto. Nº 196/2022, 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 bueiro na Rua Acocê, Bairro Planalto. Nº 
197/2022, 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 07, 
Jardim Esmeralda.  Nº 198/2022, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário competente, solicitando o 
desmembramento e abertura de uma Secretaria de Esporte e Lazer na 
cidade de Jaciara - MT. Nº 199/2022, 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 
criados mecanismos para inibir filas de esperas em Jaciara, onde pais e 
mães dormem a noites nas escolas. Nº 200/2022, 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 inserida a corrida de Rolimã os próximos Esportes Radicais. Nº 
39/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a 
Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, para que seja realizada limpeza, calçadas e 
placas – proibido jogar lixo no final da Rua Guaiçara, Bairro Santo 
Antônio. Nº 83/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para 
a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
o Secretário competente, para que seja adquirido aparelho de 
mamografia para o atendimento das mulheres em nosso Município. Nº 
84/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora 
Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário competente, para que seja idealizado um novo Plano Diretor 
de Turismo no Município de Jaciara. Nº 114/2022, 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 paralisada a eliminação de arvores vivas das áreas públicas do 
Município de Jaciara Nº 115/2022, 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 criado o Centro de Especialidades em Pediatria no Município de 
Jaciara, para dar um atendimento mais ágil e com mais qualidade a 
nossas crianças. Nº 116/2022, 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 
instalado redutor de velocidade na Avenida Xavante aos fundos da 
Escola Modelo Santo Antônio.  Nº 22/2022, de autoria do vereador Adnan 
Alli Ahmad, para a Senhora Maria Zilá Bruschetta, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário competente, para que possa ser 
contratada uma assistente social para serviços especiais na educação 
para realizar estudos que necessitam vagas nas creches 
integrais/parciais. Entrega de moções de aplausos de autoria do vereador 
Jesualdo Morais da Silva aos participantes da 13ª Volta dos 
Diamantes/Desafio e Diamante/Ciclo Turismo. Entrega de Título de 



Cidadão Jaciarense pelo vereador Jesualdo Morais da Silva ao Sr. Ítalo 
Júnior de Oliveira Feletti. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 
79/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita solicitando explicações sobre o 
porquê dos comentários das mães apagados, em sua página do 
Instagram: 1- Fundamentado em que o setor de comunicação apagou os 
comentários e desativou a opção de comentar na publicação em que 
direcionava as creches? 2- As mães estavam fazendo comentários 
legítimos e cobranças válidas numa rede social institucional, mesmo 
assim a administração fere a liberdade de expressão, quais os motivos? 
3- Sabemos que a equipe de comunicação recebeu ordens, portanto 
quem hoje compõe a equipe? Mande-nos uma lista dos funcionários, por 
favor; 4- De quem foi tomada a decisão para que se apagasse e tirasse a 
opção comentar da publicação? 5- Por que o vereador Leônidas está 
restringido no Instagram da Prefeita, sendo que nunca houve desrespeito 
e sim comentários pontuais sobre a administração pública? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 80/2022, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando respostas referentes à 
criação da Secretaria de Esportes, para auxiliar de forma rápida os 
atletas de nosso Município, já que o esporte está atrelado a Educação e 
muitas vezes enfrentam burocracias: 1- O Executivo irá criar a secretaria 
de esportes e lazer? Se sim, quando? Se não, quais são os 
impedimentos? Caso tenham planos de criar essa secretaria, seria 
interessante fazer uma audiência pública para dialogo com os atletas, 
tem intenção de fazer dialogo com a população? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 39/2022, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Excelentíssima Prefeita, solicitando informações do por que está sendo 
eliminadas as arvores dos canteiros centrais da cidade: 1- Qual o motivo 
para estas eliminações de árvores? 2- Existe autorização para estes 
procedimentos? 3- Se sim, encaminhar a autorização coma ART. 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico; Existe 
algum projeto de arborização das áreas públicas do Município? Se sim, 
encaminhar projeto. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores: Cleiton 
Godoi Brasileiro, Simone Freire Araújo Rodrigues, Charles Fernando 
Jorge de Souza, José Luiz Ribeiro Galindo, Zilmar Barbosa Medeiros, 
Leônidas de Lima Leitão, Jesualdo Morais da Silva, Adnan Alli Ahmad, 
Jozias Melo de Almeida, Cloves Pereira da Silva. Seus pronunciamentos 
estarão gravados no arquivo digital desta Câmara Municipal. Uso da 
palavra em Explicação Pessoal: Cleiton Godoi Brasileiro, Simone Freire 
Araújo Rodrigues, Charles Fernando Jorge de Souza, Leônidas de Lima 
Leitão, Jozias Melo de Almeida e 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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