
ATA Nº 34, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (04) quatro de novembro 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 33/2021. O Vereador Jozias 
Melo de Almeida solicitou a dispensa da leitura da Ata, a solicitação foi 
colocada em votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº 
33/2021 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. MATÉRIA 
PARA COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 44 do 
Executivo, que “Altera dispositivos da Lei Orçamentária Anual nº 
1.986/2020, e dá outras providências”. Leitura da mensagem do Projeto de 
Lei nº 38 do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o 
Programa Mais Creche, nas condições que especifica”. USO DA TRIBUNA: 
Sra. Joseane M. dos Santos, que falou sobre o alagamento ocorrido nas 
ultimas chuvas, em que sua casa foi atingida, causando danos à mesma, 
bem como a questão da iluminação pública. Leitura das Indicações: Nº 
16/2021, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, 
para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando inicio das obras emergenciais de limpeza e 
readequação do sistema de drenagem no Município de Jaciara: Rua Pinto 
Martins, Rua Miruna, Rua Iporã, Avenida Xavantes, Rua Itararé, Rua 
Gayoas, Rua Iraés, Avenida Antônio Ferreira Sobrinho. Nº 17/2021, de 
autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora 
Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando melhorias e limpeza na Rua Caetés. Nº 18/2021, de autoria do 
vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando colocação e restauração do meio fio na Avenida Xavantes entre 
as ruas Itaúna e Baituva. Nº 110/2021, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente que seja realizado reformas nos 
parquinhos e academias ao ar livre e limpeza laterais do Bairro Jardim 
Aeroporto 2. Nº 111/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente que seja construído redutor de velocidades 
(quebra molas) na Rua Iraés esquina com a Guaraci, Bairro São Sebastião. 
Nº 112/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando melhorias de iluminação em vários pontos de 
nossa cidade. Nº 113/2021, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando contratação de um médico 
especialista em imagens (ultrassonografia) para atender no HMJ uma vez 
por semana, diminuindo assim o número de pessoas na fila de espera por 
exames de ultrassom. Nº 114/2021, de autoria do vereador Charles 



Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente para que o microônibus novo que 
chegou ao município para atender o transporte dos pacientes de 
hemodiálise seja colocado para tal uso com urgência. Nº 110/2021, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando a criação do Programa Bairro saudável no âmbito municipal. 
111/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando manutenção no buraco deixado pelo DAE na Rua Caiçara que 
está causando transtornos e acidentes. Nº 112/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando ao 
Poder Executivo a implantação de sistema que agilize os atendimentos 
quanto aos exames de tomografia. Nº 113/2021, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando manutenção na Rua 
Bartira na esquina com a Rua Cecy, buraco grande causando acidentes. 
Nº 114/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando manutenção na Avenida Botocudos, onde existe 
um grande buraco. Nº 38/2021, de autoria do vereador Jesualdo Morais da 
Silva, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando quebra molas na Avenida Antônio Ferreira 
Sobrinho, esquina com a Rua Jandira. Nº 27/2021, de autoria do vereador 
José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando limpeza ao redor do 
campo do Bairro Jardim Leblon. Nº 70/2021, de autoria da vereadora 
Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
patrolamento e cascalhamento na estrada que liga a Usina Porto Seguro 
ao Assentamento Renascer. Nº 71/2021, de autoria da vereadora Simone 
Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando limpeza de boca de 
lobo (bueiro) na Rua Poguba Bairro Planalto e Bairro Jardim Esmeralda. Nº 
62/2021, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora 
Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que sejam construídos redutores de velocidades na Rua 
Principal do Jardim Esmeralda, divisa com o Bairro João de Barro. Nº 
63/2021, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora 
Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando pavimentação asfáltica no pequeno trecho da Rua Caiçara, 
localizado após o Vale. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 
36/2021, de autoria do Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, referente aos gastos que a Prefeitura 
Municipal teve com vacinas contra covid-19: Quanto foi gasto de recursos 
próprios até o presente momento com vacinas contra o covid-19? Quais 
foram todas as fontes que o Município recebeu para vacinar a população? 
O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 37/2021, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Zilá 



Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, referente às horas extras de feriados 
ou folgas dos trabalhadores da limpeza e garis: Receber através de 
documentos as horas extras que os funcionários receberam, ou uma 
confirmação de pagamento futuro ou folga. Quais equipes trabalharam no 
feriado 12/10/2021? E todos os feriados até o momento, gostaria de 
receber uma lista desses funcionários. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 35/2021, de autoria do vereador de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Zilá 
Bruschetta, Excelentíssima Prefeita referente ao aparelho de 
ultrassonografia do HMJ: Qual o médico está operando este aparelho de 
ultrassonografia. Quantos exames de ultrassonografia foram realizados no 
HMJ em 2021. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. 36/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Zilá Bruschetta, Excelentíssima Prefeita, referente 
a pavimentação asfáltica do Bairro Jardim Clementina: Qual o motivo da 
paralização das obras de pavimentação do Bairro Jardim Clementina? 
Quando serão retomadas as obras de pavimentação? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. 02/2021, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Zilá Bruschetta, 
Excelentíssima Prefeita, referente ao Projeto Porteira adentro: Quantas 
propriedades da Agricultura familiar foram atendidas no período de 
01/01/2021 à 31/10/2021? Enviar cópias dos requerimentos de solicitação 
de serviços assinados pelos agricultores. Atualmente existe demanda 
reprimida de anos anteriores a 2021, referente aos atendimentos? Se a 
resposta for sim, informar os motivos e encaminhar a lista de propriedades 
em espera. Referente aos maquinários: hoje a secretaria de Agricultura 
dispõe de equipamentos exclusivos ou depende de outra pasta para 
executar os serviços?  O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. ORDEM DO DIA: “Discussão e votação do Projeto de 
Decreto nº 13/2021, do Executivo, que dispõe sobre o julgamento das 
contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT 
referente ao exercício Financeiro de 2019, gestão Abduljabar Galvin 
Mohamad.” Projeto de Decreto 13/2021 foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. “Discussão e votação do Projeto de Lei nº 44/2021, do 
Executivo “Altera dispositivos da Lei Orçamentária Anual nº 1.986/2020, e 
dá outras providências”. O Projeto de Lei nº 44 foi aprovado com oito votos 
favoráveis e 2 contrários. A pedido do Presidente foi incluído o Projeto de 
Lei 25/2021, do Legislativo. “Discussão e votação do Projeto de Lei nº 
25/2021, do Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção 
de mensagem Educativa de prevenção ao consumo de álcool e Drogas 
em material no Município de Jaciara e dá outras providências.” Projeto 
de Lei 25/2021 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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