
ATA Nº 20, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE JUNHO DE 2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (07) sete de junho 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 o mesmo pediu para a 
Vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues para fazer a leitura do texto 
bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 19/2022. O Vereador 
José Luiz Ribeiro Galindo solicitou a dispensa da leitura, que foi 
aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata nº 19/2022 em votação, foi 
aprovada por unanimidade dos Vereadores. MATÉRIAS PARA 
COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 29/2022 do 
Executivo, que “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal 
para celebrar termo de uso de maquinários do Município, para realizar 
infraestrutura no pátio e estacionamento da Eletrokasa – sob a direção do 
Senhor Luciano Rodrigues e dá outras providências”. Leitura da mensagem 
do Projeto de Lei nº 31/2022 do Executivo, que “dispõe sobre a concessão 
de subvenção social à Associação Pestalozzi”. Leitura da mensagem do 
Projeto de Lei nº 32/2022 do Executivo, que “Dispõe sobre autorização ao 
Poder Executivo Municipal para celebrar termo de uso de maquinários do 
Município, para realizar infraestrutura às margens do Restaurante Chaleira 
Preta – sob a direção do senhor José Pereira da Silva Neto e dá outras 
providências”. Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 33/2022 do 
Executivo, que “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal 
para celebrar termo de uso de maquinários do Município, para realizar 
infraestrutura em Empresa de reforma de carroceria – sob a direção do 
senhor Leonir Pulo Rafagnin e dá outras providências”. Leitura da 
mensagem do Projeto de Decreto nº 05/2022 do Legislativo, que “dispõe 
sobre a concessão de Título de Cidadão Jaciarense ao Sr. Gleber Cândido 
Moreno”. Leitura das Indicações: Nº 25/2022, de autoria do vereador 
Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando que seja criado um parquinho para as crianças dos Bairros 
próximos à Praça Seu Toninho. Nº 26/2022, de autoria do vereador 
Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando que sejam pintados os quebra-molas dos Bairros onde o 
microrrevestimento foi feito, bem como a colocação de placas de 
sinalização nestes pontos. Nº 27/2022, de autoria do vereador Zilmar 
Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário de Infraestrutura, Leomar 
Rodrigues de Souza solicitando que seja construído um quebra-molas 
em frente à Escola Pestalozzi. Nº 54/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 



Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário da pasta, 
solicitando aquisição de tablets para otimizar os trabalhos dos agentes 
comunitários de saúde em suas visitas domiciliares, de forma que 
facilitará os serviços, trazendo mais eficiência referente às informações 
no sistema. Nº 96/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia para o Secretário de Infraestrutura, Leomar Rodrigues de Souza 
solicitando manutenção na Rua Itararé no Bairro Centro, local onde o 
DAE realizou conserto. Nº 97/2022, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário de Infraestrutura, Leomar Rodrigues de 
Souza manutenção na Rua Moema no Bairro Santa Rita, local onde o 
DAE realizou conserto. Nº 98/2022, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia para o Secretário de Infraestrutura, Leomar Rodrigues de 
Souza solicitando manutenção no Bairro Jardim Aeroporto II, muita 
sujeira, mato. Nº 99/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia para o Secretário de Infraestrutura, Leomar Rodrigues de Souza 
solicitando asfaltamento na entrada do Bairro Flamboyant. Nº 100/2022, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para a secretaria 
de Saúde solicitando fresado na Rua de acesso ao Frigorífico, 
proximidades do Bairro Zé Araçá.  Nº 27/2022, de autoria do vereador 
Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para a secretaria de Agricultura 
solicitando troca de ramal dos moradores da Rua Gayuas entre Ruas 
Jurucê e Caiçara, São Sebastião. Nº 86/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para a secretaria de Planejamento 
solicitando que seja realizada limpeza das calhas e telhados dos prédios 
públicos da cidade, a fim de diminuir o risco de água para e criadouros 
do mosquito Aedes Aegypti. Nº 87/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para a secretaria de Educação a 
substituição das iluminações públicas por lâmpadas mais potentes nos 
arredores das escolas públicas. Nº 88/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para secretaria de Planejamento 
solicitando Mutirão de exames audiométricos nos estudantes da rede 
municipal de ensino. Nº 89/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para secretaria de Planejamento 
solicitando Kit anual de profilaxia dentária aos estudantes da rede 



municipal de educação kit anual, contendo escova dental, pasta e fio 
dental aos estudantes. Nº 90/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para secretaria de Planejamento 
solicitando A construção de uma nova UMEI. Discussão e votação dos 
Requerimentos. Nº 39/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
solicitando Informações referentes à Cachoeira da Mulata: Atualmente 
este local se encontra sujo e abandonado, quando a administração 
planeja fazer uma restauração? Sabemos que é importante limpar, e sim 
fazer campanhas de incentivo a preservação do local, a administração 
tem planos para isso? Quais são os planos para melhorias da cachoeira 
da Mulata para 2022? Existe algum projeto para concessão ou sobre o 
próprio Município administrar? Se sim, nos apresente. O requerimento 
foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 40/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando informações referentes a contratos 
de funcionários do Hospital Municipal: Quantos funcionários hoje 
trabalham no hospital? Gostaria de receber uma lista com os nomes 
completos e funções; Como será feito o contrato desses funcionários? 
Gostaria de receber o contrato de todos que hoje estão no hospital, 
aqueles que são contratados; Como está sendo feita a escala desses 
profissionais? Gostaria de receber horários dessas escalas, plantões, 
etc. contratados e concursados. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 35/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando informações referentes à Ordem de 
serviço da construção da Praça com mirante: 1- Encaminhar cópias do 
projeto de forma digital ou impressa; 2- Encaminhar todas as certidões 
da Empresa vencedora do certame; Encaminhar cópia impressa da 
Planilha orçamentária vencedora do certame. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação da 
Moção de Aplausos Nº 02/2022 de autoria do vereador Adnan Alli 
Ahmad à Equipe de balonismo. A Moção foi aprovada por unanimidade 
dos vereadores. Discussão e votação da Moção de Aplausos Nº 02/2022 
de autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues ao Sr. Romildo 
Bezerra da Silva. A Moção foi aprovada 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, Leônidas de Lima Leitão, 
Zilmar Barbosa Medeiros, Jesualdo Morais da Silva, Adnan Alli Ahmad, 
Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, Cloves 
Pereira da Silva. Seus pronunciamentos estarão gravados no arquivo 
digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão e votação 



do Projeto de Lei nº 29/2022 do Executivo, que “Dispõe sobre 
autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar termo de uso de 
maquinários do Município, para realizar infraestrutura no pátio e 
estacionamento da Eletrokasa – sob a direção do Senhor Luciano 
Rodrigues e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 29/2022 do 
Executivo foi aprovado por unanimidade. Apreciação, discussão e 
votação do Projeto de Lei nº 28/2022 do Executivo, que “dispõe sobre a 
alteração da Lei Nº 2.069 de 2.022 a qual trata da doação com encargos 
de bem imóvel Municipal para Empresa Conquista Nutrição Animal 
LTDA e dá outras providências”.  Projeto de Lei nº 28/2022 do Executivo 
foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 
15/2022 do Legislativo, que “institui no Calendário Oficial de Datas e 
Eventos de Jaciara/MT, o Dia do Feirante e dá outras providências”. 
Projeto de Lei nº 15/2022 do Legislativo foi aprovado por unanimidade. 
Apreciação, discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
04/2022, que “dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Jaciarense ao Sr. Ednei Ferreira dos Santos”. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 04/2022 foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: Cleiton Godoi Brasileiro, Charles Fernando Jorge de Souza, 
José Luiz Ribeiro Galindo, Leônidas de Lima Leitão, Simone Freire 
Araújo Rodrigues, Jesualdo Morais da Silva, 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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