
ATA Nº 23 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (28) vinte e oito 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 convidou a servidora 
Samantha Alcântara para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: 
Leitura e votação da Ata nº 22/2022. O Vereador Jozias Melo de Almeida 
solicitou a dispensa da leitura, que foi aprovado pelos vereadores. 
Colocada a Ata nº 22/2022 em votação, foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores. Leitura das Indicações: Nº 23/2022, de autoria do vereador 
José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando que se coloque uma academia infantil na Av. Xavantes 
próximo ao novo Batalhão da PM. Nº 24/2022, de autoria do vereador 
José Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando que se coloque uma academia infantil na Av. Botocudos 
próximo ao Fórum. Nº 25/2022, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro 
Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia para competente, solicitando que se realize a colocação de 
tambores de coleta de lixo nas feiras municipais. Nº 111/2022, de autoria 
do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando aquisição de um aspirador de folhas industrial. Nº 112/2022, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, solicitando que seja feita a manutenção da Rua Poguba, 
Bairro Planalto. Nº 113/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia para o Secretário de Agricultura, solicitando Represas para sitiantes 
que não tem condições e que sofrem com período de seca. Nº 114/2022, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário 
competente, a criação de local para lazer da população ao lado da 
Galeão Pneus na Av. Xavantes. Nº 115/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário competente, 
solicitando Bebedouros em pontos estratégicos para população e turistas, 
especificamente na Praça Tamoios. Nº 56/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia para o Secretário de Infraestrutura, solicitando 
manutenção no ponto de espera localizado no inicio da estrada que dá 



acesso ao Distrito de Celma, próximo a BR 364.  Nº 57/2022, de autoria 
do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário de Infraestrutura, 
solicitando revitalização com paisagismo e letreiro, o canteiro localizado 
no inicio da estrada que dá acesso ao Distrito de Celma, próximo a BR 
364. Nº 58/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para o 
Secretário de Saúde, solicitando reativação do Centro de Atendimento ao 
Covid no Município de Jaciara Nº 100/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para o Secretário de Infraestrutura, 
solicitando melhorias no sistema elétrico do palco da Praça Tamoios, e 
que seja acompanhada e projetada por um engenheiro elétrico. Nº 
101/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para 
a Secretaria de Infraestrutura, construção de acessibilidade (rampas, piso 
tátil) nas calçadas construídas do projeto passeio legal nos canteiros das 
Avenidas.  Nº 102/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia para a Secretaria de Infraestrutura, solicitando a disponibilização de 
um número de whatsApp para atendimento dos pedidos de podas de 
arvores e de denúncias ambientais. Nº 103/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia para Secretaria de Educação, 
solicitando a implantação do Programa sobre política de prevenção à 
violência contra educadores públicos e privados. Nº 104/2022, de autoria 
do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia para a Secretaria de 
Infraestrutura, solicitando pavimentação asfáltica com urgência na Rua 
Iraí no Bairro Santo Antônio. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 
01/2022, de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando informações Em 
razão do ofício circular de nº 21/2022/GABPRES - JCN - oriundo do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foi solicitado o 
atendimento às determinações no Acórdão nº 753/2021 - TP, sendo ao 
final alertado para que seja obtido o conhecimento do referido julgado e a 
adoção das providências cabíveis, cabe as seguintes determinações: a) 
acompanhe a elaboração das peças orçamentárias e exija dos 
departamentos competentes que essas peças orçamentárias sejam 
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias definidas pelo Plano 
Nacional de Educação, de maneira a garantir a consignação de recursos 
orçamentários suficientes para sua pela execução e a transparência das 
peças, de forma a ser possível realizar a sua correlação com as metas de 
planos; b) reavalie os Planos Municipais de Educação vigentes, propondo 



as alterações necessárias para que eles estejam em consonância com o 
Plano Nacional de Educação, em cumprimento ao disposto no artigo nº 
13.005/2014; c) elabora e estabeleça estratégias e ações efetivas e 
concretas nos planos municipais de educação, mantendo 
correspondência com o PNE, sem deixar de pormenorizar a realidade 
individualizada do Município; e, d) forneça todos os dados oficiais ao 
TCE/MT para avaliação das metas, indicadores e todas as ações 
previstas e, também, executadas. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 45/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando informações referentes às ruas não 
asfaltadas: 1- Quais ruas que o Executivo Municipal já tem planos de 
asfaltamento? 2- Quais ruas ainda não estão na lista de prioridades da 
gestão? 3- Irá começar ainda esse ano alguma obra de asfaltamento? 4- 
Quais ruas têm planejamento de asfaltamento para 2023? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 46/2022, 
de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando informações referentes a 
concurso público: 1- A gestão tem intenções em fazer concurso público 
ainda este ano? 2- Se a gestão fizer concurso, quais serão as vagas? 3- 
Já tem algo elaborado para esse concurso? Se sim, podem nos 
apresentar? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 36/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
solicitando informações Referente ao investimento de mais de 3 milhões 
de reais no DAE: 1- Onde foi realizado esse investimento? 2- Este valor 
informado pelo Diretor do DAE é proveniente de recursos próprios ou de 
emendas parlamentares? 3- Encaminhar cópias impressas de todos os 
empenhos e notas referente ao gasto de 3 milhões de reais informado 
pelo diretor; Qual o valor arrecado pelo DAE em 2021 e 2022 até o 
momento? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Discussão e votação da Moção de Aplausos nº 02/2022, de 
autoria do vereador Cloves Pereira da Silva a todos os policiais militares 
que atuaram de forma eficiente em ação realizada ao combate de 
assaltos a zona rural e roubos de cargas na região do Vale do São 
Lourenço. Discussão e votação da Moção de Aplausos nº 03/2022, de 
autoria do vereador Cloves Pereira da Silva a todos os servidores da 
Saúde que trabalharam em parceria com a Justiça Comunitária no 
mutirão de Oftalmologia. Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores: Cleiton Godoi Brasileiro, Charles Fernando Jorge de Souza, 
José Luiz Ribeiro Galindo, Zilmar Barbosa Medeiros, Leônidas de Lima 
Leitão, Jesualdo Morais da Silva, Simone Freire Araújo Rodrigues, 
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 
Legislativo nº 03/2022, que “Contas Anuais de Governo do exercício de 
2020 – Parecer Prévio nº 216/2021 – T.P./TCE/MT. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 03/2022 foi aprovado por unanimidade. Discussão e 
votação do Projeto de Lei nº 31/2022 do Executivo, que “dispõe sobre a 
concessão de subvenção social à Associação Pestalozzi de Jaciara”. 
Projeto de Lei nº 31/2022 do Executivo foi aprovado por unanimidade.  
Discussão e votação 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”. Projeto de Lei nº 32/2022 
do Executivo foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação 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”. 
Projeto de Lei nº 33/2022 do Executivo foi aprovado por unanimidade.  
Discussão e votação do Projeto de Lei nº 19/2022 do Legislativo, que “dá 
a denominação de Dona Regina Rosa dos Reis à Praça localizada na Av. 
Coroados, esquina com a Rua Caiçara no Centro de Jaciara-MT”. Projeto 
de Lei nº 19/2022 do Legislativo foi aprovado por unanimidade.  
Discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2022, que 
“concede Título de Cidadão Jaciarense ao Sr. Gleber Cândido Moreno”. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2022 foi aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Cleiton Godoi Brasileiro, Zilmar Barbosa 
Medeiros, Jesualdo Morais da Silva, Simone Freire Araújo Rodrigues, 
Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção. 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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