
              ATA Nº 31, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE OUTUBRO DE 2021    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (15) quinze de outubro de dois mil e vinte e um. 
Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário o Presidente deu início à 
Sessão Ordinária na forma regimental, e o mesmo fez a leitura do texto 
bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 30/2021. 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 
30/2021 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Uso da Tribuna 
Livre pela Sra. Castorina Magalhães, que falou em nome de todos os 
professores do Município, pelo dia dos mesmos. Momento de oração e louvor 
com a pequena Beatriz, pelo dia das crianças. MATÉRIA PARA 
COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 35 do Executivo, 
que “Altera dispositivo da Lei nº 2005, de 17 de março de 2021, e dá outras 
providências”. Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 36 do Executivo, 
que “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar 
Termo de uso de maquinários do Município para realizar serviços de 
terraplanagem pela empresa Construtora Neto e Santos LTDA – de 
propriedade de senhor José Frazão Neto Santos e dá outras providências”.  
Leitura das Indicações: Nº 95/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando manutenção no telhado da Rodoviária. Nº 
96/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando restauração do veículo que faz reparos na iluminação do 
Município. Nº 97/2021, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando construção de meio fio nas ruas do Bairro Leblon 
iniciando pela Rua RL2. Nº 98/2021, de autoria do vereador Leônidas de 
Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando melhores condições no novo Eco ponto 
para o funcionário que lá trabalha. Nº 99/2021, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando melhorias na Rua Iraí 
Bairro Santo Antônio, a rua está acidentada e suja. Nº 34/2021, de autoria do 
vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja 
feito construção de um reservatório de água no cemitério. Nº 35/2021, de 
autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que sejam colocadas duas placas indicativas no Eco ponto. Nº 95/2021, 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 a construção de Bocas de lobos na drenagem 
da Avenida Zé de Bia. Nº 96/2021, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando limpeza de todos os bueiros de 



nossa cidade, assim irá melhorar a drenagem das águas das chuvas. Nº 
97/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando revitalização das placas de sinalização dos pontos 
públicos, e turísticos de nosso Município. Nº 98/2021, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando um 
estudo de possibilidade de se manter um PSF aberto nos dias de feriados 
prolongados, para que nossa população tenha mais uma opção de 
atendimento caso precise e não sobrecarregue o Hospital Municipal de 
Jaciara - HMJ. Nº 99/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando um trabalho junto às farmácias do 
Município de Jaciara para que elas realizem rodízios de plantões de 
atendimento durante o período noturno. Nº 38/2021, de autoria do vereador 
Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando limpeza nos bueiros da 
Avenida Germano de Moura com Rua Miruna e na Rua Baituva em frente à 
Igreja Católica João de Barro. Nº 39/2021, de autoria do vereador Zilmar 
Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja construída uma praça no 
espaço em frente a Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida. Nº 65/2021, de 
autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando a construção de calçadas em torno do Cemitério Municipal e 
pintura dos muros. Nº 25/2021, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro 
Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia 
ao setor competente solicitando que seja feita a poda de arvores e 
readequação da iluminação pública na Praça JK. Discussão e votação dos 
Requerimentos. Nº 29/2021, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita referente 
a contratação da Empresa M. J. Souza Consultoria ME para prestação de 
serviços técnicos, valor de contrato de R$ 174.000,00 (cento e setenta e 
quatro mil): Quem é o proprietário desta empresa? Quais os serviços que 
foram realizados pela empresa? Encaminhar as cópias de todos os serviços 
realizados pela empresa; Quanto já foi pago a esta empresa? Encaminhar 
cópias das medições, empenhos e borderôs destes pagamentos; O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 30/2021, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, referente ao cargo de 
Superintendente de Execução Orçamentária cargo comissionado a senhora 
Cristiane Pereira da Silva com remuneração de R$ 6.318,68 (seis mil 
trezentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos): Quais as atividades 
exercidas pela servidora? Encaminhar os relatórios de atividades desta 
servidora desde sua nomeação até setembro de 2021. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 30/2021, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, referente à licitação da categoria Licitações e 
Contratos: Dispensa Lei Federal nº 14.133/2021, Constitui o objeto do 
presente Termo de Referencia a “Contratação de Empresa especializada 



para a intermediação na prestação de serviços de fornecimento de 
passagens aéreas para viagens internacionais, de ida e volta na categoria 
econômica, e/ou em casos especiais, em classe executiva, com serviços de 
reserva, emissão de bilhetes, marcação, remarcação e demais atividades 
pertinentes para participação na MISSÃO COP 26 GLASGOW – ESCÓCIA – 
nos dias 30/10/21 a 07/11/2021,” conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento. Ficam as indagações: Quais 
valores sairão dos cofres públicos para custear esta viagem? Quantas 
pessoas irão fazer esta viagem? E quem são as pessoas? Quais 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. Nº 31/2021, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, acerca de projeções sobre melhorias da 
Rua B, Bairro Santa Luzia: Existe projeto para mudar a realidade que ali se 
encontra hoje? Gostaria de receber os documentos; Existe algum plano de 
reformas? Se sim, quando irão começar? Irão fazer concessão no local? Se 
sim, nos apresente o projeto; O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. Nº 04/2021, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes 
de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
solicitando informações do setor de Patrimônio do município de Jaciara: 
Quantos aparelhos de ar condicionado em funcionamento dispõem o 
Município de Jaciara? Solicitamos ao setor de Patrimônio que nos informe a 
quantidade de aparelhos separados por grupo (7.500BTUs, 10.000BTUs, 
12.000 BTUs, 18.000BTUs, 30.000 BTUs, 48.000 BTUs e 60.000BTUs); 
Solicitamos ao setor de Patrimônio que nos informe onde os aparelhos estão 
instalados (secretarias, escolas, diretorias); O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores: Zilmar Barbosa Medeiros, Leônidas de Lima Leitão, José Luiz 
Ribeiro Galindo, Charles Fernando Jorge de Souza, Adnan Alli Ahmad. Neste 
momento a pedido do presidente passou-se a ordem do dia, em respeito à 
família da Deborah Crislaine Souza Lima, homenageada com seu nome em 
uma das ruas de nosso Município. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do 
Projeto de Lei Nº 27/2021, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a Rua 
Pequizeiro localizada no Bairro Florais do Planalto a denominação de: 
Deborah Crislaine Souza Lima”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 
34/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a autorização ao 
Poder Executivo Municipal para celebrar Termo de uso de Maquinários do 
Município, para realizar Infraestrutura no Balneário BH – de propriedade do 
senhor Cláudio Garcia de Moraes e dá outras providências”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação 
do Projeto de Lei Nº 36/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar Termo de 
uso de maquinários do Município para realizar serviços de terraplanagem 
pela empresa Construtora Neto e Santos LTDA – de propriedade de senhor 
José Frazão Neto Santos e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação do Projeto 



de Lei Nº 22/2021, de autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do envio de um funcionário bancário para a realização da 
Prova de Vida dos idosos maiores de 70 anos no Município de Jaciara/MT e 
dá outras providências”. O Projeto foi aprovado com sete votos favoráveis 
(Jesualdo, Simone, Cleiton, Charles, Zilmar, Leônidas e José Galindo) e 
três votos contrários (Jozias, Adnan e Ivaneis). Encerrado a ordem do dia, 
voltou-se ao tema livre. Tema Livre (continuação): Cleiton Godoi Brasileiro, 
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. 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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