
ATA Nº 03, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022    

      

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (08) oito de fevereiro 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 realizou a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata Nº 02/2022. 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 02/2022 em votação, 
a mesma foi aprovada por unanimidade. Entrega de Moção de Aplausos de 
autoria do Presidente Cloves Pereira da Silva para a Srª. Jéssica Coutinho 
Mezzomo da Silva, Servidora da EMPAER de Jaciara-MT. MATÉRIA PARA 
COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 004/2022, do 
Legislativo, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do Guia do 
turismo em atividades turísticas realizadas no Município de Jaciara/MT. O 
Projeto será encaminhado para as Comissões. Leitura da mensagem do Projeto de 
Lei nº 005/2022, do Legislativo, que “Dispõe sobre o Programa de fornecimento 
de banheiro químicos nas feiras livres regulamentadas do município dá outras 
providências”. O Projeto será encaminhado para as Comissões. LEITURA DAS 
INDICAÇÕES: Nº 05/2022, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que possa ser implementada a cobertura do pátio da Escola Maria Villany Delmondes. 
Nº 06/2022, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando melhorias 
quanto aos materiais pedagógicos dos professores de educação física para administrar 
aulas na escola. Nº 07/2022, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
que seja ativado o projeto Qualidade de Vida ao Servidor Municipal. Nº 08/2022, de 
autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando um mutirão urgente contra a 
dengue, tanto na limpeza, como também as informações de cuidado e prevenção para 
os munícipes de Jaciara. Nº 11/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente para realização de melhorias na iluminação em vários pontos de nossa 
cidade. Nº 12/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente, que 
seja realizada operação tapa buracos e manutenção em redes de água do DAE com 
vazamentos no Bairro Santa Rita e São Sebastião. Nº 13/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente que seja instalado redutor de velocidade 
(quebra molas ou faixa elevada) na Rua Arquimedes Pereira de Lima, no Bairro Vila 



Martins, ao lado da Praça Seu Toninho. Nº 14/2022, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente que seja realizada pavimentação asfáltica no final da Rua 
Artur Ramos da Costa, no Bairro Vila Martins, ao lado da DP Artefatos de Concreto. Nº 
15/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente que sejam 
realizadas construções de obras de drenagem de águas pluviais nos Bairros Vila 
Comunitária e Santa Rita. Nº 04/2022, de autoria do vereador Zilmar Barbosa 
Medeiros, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente que seja construída uma sala de velório nos terrenos próximo ao Cemitério 
Municipal. Nº 05/2022, de autoria do vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente que 
seja consertado um vazamento em frente à igreja Católica do Bairro Santa Rita. Nº 
06/2022, de autoria do vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente que seja feito o 
recolhimento de folhas e galhos do canteiro central e fornecidos EPIs para funcionários. 
Nº 07/2022, de autoria do vereador Zilmar Barbosa Medeiros, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, para que se cumpra a Lei nº 1975/2020, que se refere 
ao uso de focinheiras em cães de grande porte/e/ou de raças consideradas perigosas 
em locais públicos do Município de Jaciara. Nº 08/2022, do vereador Zilmar Barbosa 
Medeiros, foi retirada de pauta. Nº 03/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais 
da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que seja realizado o micro revestimento no Bairro São 
Sebastião. Nº 04/2022, de autoria do vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor solicitando que seja 
realizado o micro revestimento no Bairro Santa Rita. Nº 05/2022, de autoria do 
vereador Jesualdo Morais da Silva, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor solicitando que analise a atual situação do Mercado 
Regional de Jaciara (antiga feira municipal). Nº 05/2022, de autoria da vereadora 
Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que sejam tomadas providências 
para a iluminação pública, pavimentação asfáltica e limpeza da Rua Carmélia, no Bairro 
Jardim Aurora. 06/2022, de autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que sejam tomadas providências para a iluminação pública, pavimentação 
asfáltica e limpeza da Rua Narciso, no Bairro Jardim Aurora. 07/2022, de autoria da 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a construção de 
banheiros públicos no cemitério municipal. Nº 06/2022, de autoria do vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando seja realizado estudo de viabilidade para a construção de 
redutores de velocidade em pontos necessários da Avenida Xavantes. Nº 07/2022, de 



autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando seja realizada uma 
visita na APCAM (Associação dos proprietários de caminhões), no intuito de apoio na 
manutenção do pátio utilizado para estacionamento de veículos articulados. Nº 
08/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando seja 
realizada manutenção em caráter de urgência na estrada rural do Gaeta 
(cascalhamento e patrolamento). Nº 09/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando seja realizada limpeza no terreno da Prefeitura, localizado na 
Rua Caiçara, esquina com a Rua Begônias, próximo ao cemitério. Nº 10/2022, de 
autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando seja construído 
muro lateral e frontal com portão, no PFS 01, no Bairro Santo Antonio. Nº 11/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja feito um 
paliativo na Rua B, do Jardim Vitória, devido à grande cratera que o DAE abriu e está 
acidentando a população. Nº 12/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que sejam encontradas soluções para a situação dos animais 
abandonados que circulam por nosso município. Nº 13/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando que seja realizada manutenção na estrada nas 
proximidades do Gaeta. Nº 14/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando que se faça manutenção na Estrada Parque Cachoeira da 
Fumaça, retirando o mato que dificulta a visualização das placas de sinalização. Nº 
15/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando que seja 
realizada manutenção na Rua RL 2, bem como, em todo o Bairro Leblon. Nº 11/2022, 
de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando a 
restauração do quebra molas invertido localizado na Rua Guaianases, esquina com a 
Rua Guaranis, no Bairro Santa Rita. Recomendamos que a restauração fosse realizada 
em concreto ou bloco. Nº 12/2022, de autoria do vereador Ivaneis Tamanho Lopes de 
Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente sugerindo a retificação da descrição dos itens 1 e 4, constantes da planilha 
em seu item 2, que trata da “descrição para aquisição do objeto” constante do Edital de 
Licitação Nº 03/2022, aberto pela Secretaria Municipal de educação, Cultura, Desporto 
e Lazer, conforme processo administrativo nº 197-01/2022. Nº 13/2022, de autoria do 
vereador Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente sugerindo a suspensão da 



concorrência pública nº 001/2022, que trata da contratação de agência de publicidade 
para atendimento das diversas secretarias do município para os próximos 12 meses, ou 
a retificação da soma das despesas com o contrato resultante dessa concorrência dos 
atuais R$963mil reais, para R$300 mil reais. Nº 14/2022, de autoria do vereador Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente sugerindo ao Executivo Municipal que oferte aulas de 
capoeira aos jovens do Município de Jaciara. Nº 15/2022, de autoria do vereador 
Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente sugerindo que volte com o Programa Medida 
Certa, para os munícipes Jaciarenses. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS. 
Nº 01/2022, de autoria davereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a esta casa informações sobre 
as seguintes pontes: Córrego Água Grande, Cachoeirinha, Córrego 27, Córrego 
Pantanalzinho, Rio Amaral.  Como está o andamento deste projeto? Tem previsão para 
o início desta construção? A empresa que ganhou a licitação vai continuar? Vai ser 
realizada nova licitação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 06/2022, de autoria do Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a esta casa 
informações a respeito do Programa de Capitação Profissional e Frentes de Trabalho 
“Ser Jaciarense”. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
07/2022, de autoria do Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, que encaminhe extrato e relatórios de pagamentos 
realizados pelo FUNDEB, referente a 2021; Empenhos referentes às despesas do 
FUNDEB. Conforme informação apresentada pela Secretaria de Educação há um saldo 
na conta, referente ao FUNDEB de 2021, de R$1.599.468,04. Onde esse dinheiro será 
aplicado? Será realizado o rateio entre os profissionais da educação, conforme está 
sendo feito por alguns municípios? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 05/2022, de autoria do Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, que encaminhe a esta casa, informações sobre a 
grande cratera existente na Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, próximo à subestação e 
da Rua B, na Vila Comunitária, e no Santa Luzia. Enviar projetos da obra e informar 
quando vão começar a resolver, enviando datas e previsões para podermos informar 
aos moradores. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
06/2022, de autoria do Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, que apresente a esta casa as notas fiscais de aquisição de todos 
e quaisquer parâmetros que se fazem necessários para sanar os problemas na questão 
de iluminação pública, colocando em evidência o valor do investimento feito no ano de 
2021. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Uso da palavra 
em Tema Livre pelos vereadores: Simone Freire Araújo Rodrigues, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Charles Fernando Jorge de Souza, Zilmar Barbosa Medeiros, Leônidas de 
Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, Jesualdo Morais da Silva, Adnan Alli Ahmad, 
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 1ª votação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica 
Municipal Nº 01/22, de autoria do Poder Executivo (LOM), que: “Dispõe sobre a 
alteração de dispositivos da Lei Orgânica do Município de Jaciara/MT e dá 
outras providências”. O Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº 01/22, 
foi aprovado em 1ª votação por unanimidade dos vereadores, e encaminhado 
para 2ª votação em outra sessão. Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 
01/22, de autoria do Poder Executivo (Refis), que: “Concede anistia de 
pagamento de multas e juros das dívidas originadas em tributos e preço, e dá 
outras providências”. O Projeto de Lei Nº 01/22, de autoria do Poder Executivo 
(Refis) foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do 
Projeto de Lei Nº 35/21, de autoria do Poder Legislativo (ver. Charles), que: 
“Torna obrigatória a inserção de mensagem na contracapa do carnê do IPTU, a 
especificação dos contribuintes que tem direito a inserção na forma específica”. 
O Projeto de Lei Nº 35/21, de autoria do Poder Legislativo foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 02/22, 
de autoria do Poder Legislativo (Mesa Diretora), que: “Dispõe sobre o reajuste 
dos vencimentos dos funcionários efetivos e estáveis, ativos, inativos, 
pensionistas, dos comissionados e agentes políticos da Câmara de vereadores 
do Município de Jaciara/MT, bem como, aumento de remuneração para 
servidores e dá outras providências”. O Projeto de Lei Nº 02/22, de autoria do 
Poder Legislativo foi aprovado por unanimidade dos vereadores. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: Dispensada pelos 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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