
ATA Nº 13, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE ABRIL DE 2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (19) dezenove de abril de dois 
mil e vinte e dois. Após a chamada dos vereadores pelo 2º 
Secretário constatou-se a ausência do vereador Ivaneis Tamanho 
Lopes de Assunção que se encontra hospitalizado. O Presidente 
iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e fez a leitura do 
texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 12/2022. O 
Vereador Jozias Melo de Almeida solicitou a dispensa da leitura, 
que foi aprovado pelos vereadores. Colocada a da Ata nº 12/2022 
em votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. MATÉRIA 
PARA COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 
19/2022 do Executivo, que “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 
2051/2021, a qual trata da autorização com encargos de doação de 
bem imóvel municipal para a Empresa Morro Grande Indústria e 
Comércio de Produtos de Fibra de Vidro e dá outras providências”. 
Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 15/2022 do Legislativo 
(verª. Simone), que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 
Eventos de Jaciara/MT, o Dia do Feirante e dá outras providências". 
Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 16/2022 do Legislativo 
(verª. Simone), que “Institui a Semana da Conscientização do 
Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências". Os 
projetos serão encaminhados para as comissões competentes. 
Leitura das Indicações: Nº 31/2022, 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 Iraí, no Bairro Santo Antônio. Nº 32/2022, de 
autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando construção de um campo de futebol de 
areia, nos bairros do Município. Nº 33/2022, de autoria da 
vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando viabilidade de elaboração de um Projeto de Lei que faça 
a concessão de subvenção social à Pastoral da Sobriedade, 
coordenada por meio da Paróquia São Francisco de Assis, em 
Jaciara. Nº 61/2022, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando Construção de 
um local específico para encontro de motocicletas no Município. Nº 
62/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 



para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com 
cópia ao setor competente solicitando Pagamento de adicional 
salubridade para os agentes comunitários de saúde. Nº 63/2022, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando que Criação do Programa Municipal de 
reabilitação e integração no tratamento das dependências químicas.  
Nº 64/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando que seja feito estudo 
para desburocratização de medicamentos pela farmácia de alto 
custo. Nº 65/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando para criação de 
uma campanha de conscientização da população para conservar a 
limpeza dos locais públicos. Nº 37/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
limpeza nos terrenos de propriedade da Prefeitura, localizados no 
Bairro Zé Araçá, divisa com a Rua 11. Nº 38/2022, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
Instalação de bicicletários em pontos públicos e estratégicos da 
Avenida Antônio F. Sobrinho (Centro). Nº 39/2022, de autoria do 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
retorno do profissional de enfermagem que acompanhava os 
pacientes de hemodiálise, que se deslocavam três por semana para 
o respectivo tratamento em Rondonópolis. Nº 40/2022, de autoria 
do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando que seja planejados e executados uma quadra de 
basquete, streetball e campo de society, também seja planejado 
uma praça. Nº 61/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando Manutenção na Rua 
Jurucê onde o DAE deixou um enorme buraco depois de ter 
arrumado vazamento. Nº 62/2022, de autoria do vereador Leônidas 
de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando manutenção na 
Rua Cecy, as primeiras duas quadras da Escola Milton da Costa 
Ferreira. Nº 63/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima 
Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 



com cópia ao setor competente solicitando Manutenção na 
Cachoeira da Mulata, como em lixeiras que estão de forma 
desorganizadas, sem separação dos recicláveis. Nº 64/2022, de 
autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando material de trabalho EPIs para dar 
segurança aos trabalhadores. Nº 65/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
manutenção na Rua Itararé no Bairro Santa Rita, buraco deixado 
pelo DAE. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 26/2022, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando 
Informações sobre as pendências no CAUC: 1- Quais são as 
causas que deram origem a essas pendências? 2- O que está 
sendo feito para resolvê-los? O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 27/2022, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando Informações sobre a 
aquisição de veículos pelo Município: 1- A Prefeitura Municipal de 
Jaciara está locando veículos? 2- Se sim, quais são eles e quais as 
empresas que estão fornecendo esses veículos? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 25/2022, de autoria 
do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando Informações referentes 
Informações referente a Avenida Pajé, Bairro Santa Luzia: Hoje 
fazem 296 dias que estamos cobrando manutenções para esses 
moradores, o Município tem algum projeto para começar a fazer a 
manutenção na Avenida em questão? Em sua lista de prioridades já 
se foi discutido o asfaltamento dessa avenida? Porque até o 
momento não foi feito um manutenção para essa avenida? O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
26/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando 
Informações referentes Informações referentes à castração de 
animais: Quando começou a campanha de castração de cachorros 
de famílias de baixa renda e quantos animais foram castrados? 
Gostaria de uma lista específica para fazer análise; Por que 
somente cachorros estão sendo castrados e não gatos? Existe um 
projeto para castrar animais de rua, ou uma campanha para doação 
desses animais? Quando o Município recebe cobranças sobre 
animais doentes e abandonados, quais são as ações que o 
Município e a vigilância estão tomando? Qual é a resolução para 



essa situação e redução desses casos? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em 
Tema Livre pelos vereadores: José Luiz Ribeiro Galindo, Zilmar 
Barbosa Medeiros, Leônidas de Lima Leitão, Charles Fernando 
Jorge de Souza, Cleiton Godoi Brasileiro, Simone Freire Araújo 
Rodrigues, Jesualdo Morais da Silva, Jozias Melo de Almeida, 
Cloves Pereira da Silva. Seus pronunciamentos estarão gravados 
no arquivo digital desta Câmara Municipal. Uso da palavra em 
Explicação Pessoal pelos vereadores: Charles Fernando Jorge de 
Souza, Cleiton Godoi Brasileiro, Jesualdo Morais da Silva, Jozias 
Melo de Almeida, Cloves Pereira da Silva. Seus pronunciamentos 
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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