
                 ATA Nº 12, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE ABRIL DE 2022    

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de Vereadores 
reuniu-se em (12) doze de abril de dois mil e vinte e dois. Após a chamada dos 
vereadores pelo 2º Secretário. O Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma 
regimental e convidou o Pastor José Batista da Igreja Presbiteriana para fazer a leitura 
do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 10/2022. 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 10/2022 em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. Leitura e votação da Ata Nº 11/2022. 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 11/2022 em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. USO DA TRIBUNA: Pelo Sr. secretário Rodrigo 
Francisco onde mesmo falou sobre suas ações no ano de 2021 e planejamento para os 
próximos três anos. MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto 
de Lei nº 17/2022 do Executivo, que “dispõe sobre a alteração da Lei que institui o 
Plano de Cargos, Carreiras e vencimentos da fiscalização Tributária e Sanitária da 
Prefeitura Municipal de Jaciara e dá outras providências”. Leitura da mensagem do 
Projeto de Lei nº 18/2022 do Executivo, que “institui o Programa Municipal de aquisição 
de alimentos – PMAA, no âmbito do Município de Jaciara - MT e dá outras 
providências". Leitura da mensagem do Veto nº 01/2022 do Executivo, ao Projeto de Lei 
nº 07/2022, do Legislativo, o qual “institui a obrigatoriedade de realização da audiência 
pública prévia para realização de obras com impacto urbanístico e dá outras 
providências”. Leitura da mensagem do Veto nº 02/2022 do Executivo, ao Projeto de Lei 
nº 05/2022, do Legislativo, o qual “dispõe sobre o Programa de Fornecimento de 
banheiros químicos nas feiras livres regulamentadas pelo Município e dá outras 
providências”. Leitura das Indicações: Nº 28/2022, de autoria da vereadora Simone 
Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando limpeza nos canteiros, postes e braços de luz em 
área localizada na Av. Irajá e bosque Dona Lucinha. Nº 29/2022, 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 Moema, esquina com a Acocê, Bairro Planalto, prox. Ao Mercado CR. 30/2022, de 
autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando Tapa buracos e 
revitalização do esgoto na Rua São Nicolau, Bairro Vila Martins. Nº 16/2022, de autoria 
do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando Que seja realizada 
a construção das guias de meio fio e calçadas do Bairro Jardim Leblon. Nº 17/2022, de 
autoria do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando Que seja realizado 
o micro revestimento no Bairro Santa Rita. Nº 56/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando Que sejam instaladas lixeiras tipo container 
as margens da estrada Parque Cachoeira da Fumaça (MT 457). Nº 57/2022, 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 
aquisição de remédios fabricados por farmácias de manipulação, pois se sabe que com 
a manipulação, os medicamentos têm seu valor reduzido em torno de 30 a 40% dos 
preços comercializados por laboratórios particulares.  Nº 58/2022, de autoria do 



vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja adquirida 
cadeira de rodas, cadeiras de banho e camas hospitalares para empréstimo ou 
direcionar verba para locação dos equipamentos. Nº 59/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja instalada uma incubadora 
de empresas startups em nossa cidade, incentivando e auxiliando na abertura de novas 
empresas, gerando assim mais empregos. Nº 60/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja formada uma equipe de trabalho 
com objetivo de produzir um vídeo com o Título "Porque investir em Jaciara". Nº 
19/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando limpeza, 
patrolamento, cascalhamento, na Rua Projetada entre a Rua Baituva e Irerê, Bairro 
Santo Antônio. Nº 20/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando limpeza, patrolamento, cascalhamento, na Rua Iporã entre a Avenida 
Xavantes e a Rua Baituva, Bairro Santo Antônio. Nº 21/2022, de autoria do vereador 
Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando Limpeza, patrolamento, cascalhamento, na 
Rua Baituva acima da Avenida Xavantes, Bairro Santo Antônio. Nº 22/2022, de autoria 
do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando limpeza, meio fio, micro-
revestimento no Bairro Por do Sol, próximo ao CTG, Centro. Nº 23/2022, de autoria do 
vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente limpeza, muro, reforma em geral, calçada, no 
PT4, Avenida Marajá, Bairro Planalto. Nº 34/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando Seja efetuado paliativo com material fresado nas seguintes 
Ruas: Marechal Rondon, Iporans, Baituva, Poguba, Irapurú, Ibirarema, Arquimedes 
Pereira Lima, José Maria Martins e outras. Nº 35/2022, de autoria do vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando Seja realizado um estudo de viabilidade junto ao 
Governo do estado, e em seguida construído um redutor de velocidade no inicio da 
Estrada Parque 457, nas proximidades da Defensoria Pública e Rua Gayuas. Nº 
36/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando Seja 
realizado uma visita na APCAM, Associação dos proprietários de caminhões, no intuito 
de apoio referente à manutenção do pátio, utilizado para estacionamento de veículos 
articulados, que no total somam mais de oitenta. Nº 56/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando Manutenção na Rua Ceci, Bairro Planalto. 
Nº 57/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
manutenção na Avenida Xavantes. Nº 58/2022, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando Manutenção na Rua Caiçara Centro. Nº 59/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando Que seja construído 
um parquinho na Praça Tamoios. Nº 60/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 



competente solicitando agilizar a instalação de placas indicativas com o nome das ruas 
já devidamente nomeadas. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 24/2022, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, Informações Conforme registro de preços nº 
176/2021, pregão presencial nº 050/2021 foi empenhado o montante de R$ 
1.668.112,02, e pago até a data de hoje R$ 436.333,50: encaminhar cópia impressa ou 
digital do processo licitatório para contratação desta empresa; Encaminhar cópia das 
notas fiscais de forma impressa ou digital das aquisições de peças e manutenções 
realizadas por essa empresa; O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 25/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, Referente ao contrato de 
017/2020 com o objeto contratação de empresa especializada para a construção de 
Centro de Convenções Esportes e lazer (ginásio de Esportes): Valor pago até o 
momento? Valor de saldo do contrato? Encaminhar a PLE (Planilha de Levantamentos 
de Eventos Atualizada); Teve aditivo no contrato? Encaminhar planilha orçamentária do 
aditivo; Valor já pago deste aditivo? Tem alguma previsão da retomada finalização da 
obra? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 23/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, Informações referentes à: Quando irão responder as 
indicações de redutores de velocidade? Já tem um planejamento para as construções 
desses redutores? Se tiver, por favor, encaminhar para Casa de Leis; Sabendo da 
urgência e perigo em vários bairros que necessitam desses redutores, por que até 
agora não tomaram providências? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 24/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita que, encaminhe Informações sobre a 
indicação feita em 29/08/2021 para Rua Timbiras, na Santa Luzia: Soma-se 226 dias 
que estamos cobrando resolução para essa situação, por que o Município não se 
manifestou ainda mesmo depois de acidentes acontecerem lá? Quando irão fazer 
manutenção naquele local? Moradores reclamam sobre o perigo e acidentes que 
acontece, qual é o cronograma para resolver essa situação? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores: Simone Freire Araújo Rodrigues, Charles Fernando Jorge de Souza, 
Cleiton Godoi Brasileiro, Leônidas de Lima Leitão, Zilmar Barbosa Medeiros, José Luiz 
Ribeiro Galindo, Jesualdo Morais da Silva, Adnan Alli Ahmad, 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 Decreto nº 01/2022 do Legislativo, de autoria da Vereadora Simone Freire 
Araújo Rodrigues, que “dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Jaciarense ao 
Sr. Moisés Dias de Oliveira”. Projeto de Decreto nº 01/2022 foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 12/2022 do 
Executivo, que “autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel urbano de sua 
propriedade para Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”. Projeto de Lei nº 
12/2022 foi aprovado por unanimidade dos vereadores.  Discussão e votação do Projeto 
de Lei nº 21/2022 do Executivo, que “dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo 
Municipal para celebrar termo de uso de maquinário do Município, para realizar 
infraestrutura na Empresa Martelli Transportes LTDA de propriedade do Senhor Genir 
Martelli e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 21/2022 foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 11/2022 do 
Legislativo, de autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, que “institui o Banco de 
Idéias Legislativas, no Município de Jaciara, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 
11/2022 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do Projeto 



de Lei nº 12/2022 do Legislativo, de autoria do Vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, que “dispõe sobre a apresentação de relatório bimestral sobre as obras em 
andamento ou com prazo de execução suspenso no Município”. Projeto de Lei nº 
12/2022 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do Projeto 
de Lei nº 14/2022 do Legislativo, de autoria da Vereadora Simone Freire Araújo 
Rodrigues, que “institui no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Jaciara o Projeto 
Resgatando a História dos Bairros”. Projeto de Lei nº 14/2022 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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