
ATA Nº 36, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (16) dezesseis 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 o Vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: 
Leitura e votação da Ata Nº 35/2021. 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 35/2021 em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. MATÉRIA PARA COMISSÕES: 
Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 33 do Legislativo de autoria do 
Vereador Adnan Alli Ahmad, que “Dispõe sobre a atividade do Guia de 
Turismo do Município de Jaciara-MT”. Leitura das Indicações: Nº 120/2021, 
de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
que seja realizado um trabalho para melhorar o sistema de recepção e dar 
mais agilidade no atendimento do Hospital Municipal de Jaciara. Nº 
121/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente que seja melhorado a disposição de utilização do campo da 
Praça Seu Toninho na Cohab São Lourenço, é preciso liberar alguns 
horários nos períodos matutino e vespertino para que as crianças da 
comunidade possam usar esse campo. Nº 122/2021, 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 as construções de bocas de lobos na 
drenagem da Avenida Zé de Bia. Nº 123/2021, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que 
seja realizada operação Tapa Buracos e melhorias da iluminação pública 
da Rua 03 do Bairro João de Barro. Nº 124/2021, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente para que sejam 
adquiridas capas de chuva para a utilização dos coletores (garis) de 
resíduos domésticos (lixo) nos períodos de chuva. Nº 120/2021, de autoria 
do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando tapa 
buracos na Rua Miruna, Vila Planalto, local onde foi feito reparo pelo DAE. 
121/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando tapa buracos na Rua Guaraci, Centro, local onde foi feito reparo 
pelo DAE. Nº 122/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente indicando o Curso de Capacitação na Área Turística. Nº 
123/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando tapa buracos na Rua Iporã, local onde foi feito reparo pelo DAE. 



Nº 124/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando operação tapa buracos na Rua Pinto Martins, 
Jardim Aeroporto I. Nº 64/2021, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que seja efetuada a revitalização da 
quadra poliesportiva localizada na Praça JK.  Nº 65/2021, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que 
seja realizada operação tapa buracos no cruzamento das ruas Iraí, Iporans 
e consequentemente a drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Baituva 
encontro com a Iraí, que tem ocasionado muitos transtornos aos 
moradores. Nº 66/2021, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que seja retomado o projeto ”Conselho de 
Bairros”. Nº 39/2021, de autoria do vereador Jesualdo Moraes da Silva, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que seja feita limpeza na Estrada Parque e 
sinalização. Nº 72/2021, de autoria da vereadora Simone Freire Araújo 
Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando a execução de construção de 02 
bueiros na Rua Poguba Bairro Planalto. Nº 73/2021, de autoria da 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando Tapa Buracos na Rua Jurema, esquina com a Avenida 
Tupiniquins. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 39/2021, de 
autoria do Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, referente ao sistema de abastecimento 
de veículos e compra de equipamentos de manutenção da frota que é 
realizado através do cartão magnético da Empresa Centro America 
Comercio, Serviços e Gestão Tecnológica e conforme consta no portal 
transparência do Município já foi pago a empresa um montante de R$ 
2.533.744,85 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil, setecentos e 
setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); Favor encaminhar 
relatórios demonstrando e especificando esses gastos separados por itens 
(diesel, gasolina, álcool, peças entre outros). O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Nº 40/2021, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, referente às obras do Portal da Estrada Parque 
Cachoeira da Fumaça que estão paralisadas; Qual o motivo da 
paralisação? Encaminhar cópia da licitação desta reforma; Encaminhar 
cópia dos empenhos e pagamentos desta obra; Encaminhar planilha de 
medições desta obra; Qual a previsão da finalização desta obra? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 40/2021, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita referente a proteções que os garis têm 
contra chuva: Os garis têm proteção contra chuva como capas? Se não 
tem como irão adquirir? Quais são os EPIs que estão oferecendo para 
esses trabalhadores, gostaria de receber essa lista de EPIS; O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 41/2021, de 



autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, onde requer que seja respondido o 
requerimento 30, de maneira formal e satisfatória, sem que precise acionar 
o MP; Quais valores sairão dos cofres públicos para custear essa viagem? 
Quantas pessoas irão fazer essa viagem? E quem são essas pessoas? 
Quais os benefícios esses gastos irão trazer para Jaciara na prática? Qual 
é a justificativa para fazer essa viagem sabendo que o Município vem 
enfrentando tantas dificuldades e o próprio executivo está falando em 
economias? Se Jaciara for ganhar algo com essa viagem, quando será 
aplicado de fato na prática? O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. 03/2021, de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, referente às 
contas aprovadas do exercício 2019, pedimos que seja verificado as 
recomendações oriundas do TCE se estão sendo observadas o que se 
segue: sobre o art. 167, incisos II e V da Constituição Federal, no intuito de 
proceder o controle, por fonte, os saldos de excesso de arrecadação e 
superávit financeiro, quando das aberturas de créditos adicionais por essas 
fontes de financiamento; se está procedendo a redução do percentual de 
autorização para a abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% 
(quinze por cento) das receitas orçamentárias constante da Lei 
Orçamentária Anual; se está avaliando os fatores que impediram o 
atingimento da meta de resultado primário previsto no Anexo de Metas 
Fiscais da LOA, bem como informe se está procedendo com a fixação de 
novas metas que sejam compatíveis com a nova conjuntura econômica; 
observe o comando constitucional do artigo 31, §3º e do artigo 49 da 
Responsabilidade Fiscal, no sentido de disponibilizar no Poder Legislativo 
as contas aos cidadãos para exame e apreciação; encaminhe as cargas 
mensais e as informações sobre as Contas de Governo ao Sistema Aplic, 
na forma legal e regimental prevista; na elaboração dos exercícios futuros, 
faça que os resultados previstos do Anexo de Metas Fiscais da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias se façam acompanhar da adequada metodologia 
memorial de cálculos, previstos no art. 4º § 2º, II da LRF; informe se está 
cumprindo o disposto no parágrafo único do artigo 22 da LRF, abstendo-se 
de conceder vantagens, criação de cargos alteração na estrutura de 
carreira que implique aumento de despesa e contratação de hora extra, 
enquanto não for reduzido eventual excesso.  Uso da palavra em Tema 
Livre pelos vereadores: Cleiton Godoi Brasileiro, José Luiz Ribeiro Galindo, 
Charles Fernando Jorge de Souza, Leônidas de Lima Leitão, Adnan Alli 
Ahmad, Jesualdo Morais da Silva, Simone Freire Araújo Rodrigues, Jozias 
Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção e Cloves Pereira 
da Silva. Seus comentários estarão gravados no arquivo digital desta 
Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: “Discussão e votação do Projeto 
de Lei nº 45/2021, do Executivo, que dispõe sobre a autorização para 
abertura de Crédito Suplementar Especial ao Orçamento Geral do 
Município para o exercício 2021 e dá outras providências”. Projeto de Lei 
45/2021 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. “Discussão e 
votação do Projeto de Lei nº 31/2021, do Legislativo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a criar o Programa Mais Creche, nas condições que 
especifica”. Projeto de Lei 31/2021 foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Uso da palavra em Explicação Pessoal pelos vereadores: 



Leônidas de Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, Adnan Alli Ahmad, 
Jesualdo Morais da Silva, Simone Freire Araújo Rodrigues, Jozias Melo de 
Almeida, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção 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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