
ATA Nº 14, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2022 

      

Sob a Presidência do vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara 
de Vereadores reuniu-se em (26) vinte e seis de abril de dois mil e vinte 
e dois. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário constatou-se 
a ausência do vereador Adnan Alli Ahmad. O Presidente iniciou a 
Sessão Ordinária na forma regimental e pediu para a Vereadora Simone 
Freire Araújo Rodrigues para fazer a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 13/2022. O Vereador José 
Luiz Ribeiro Galindo solicitou a dispensa da leitura, que foi aprovado 
pelos vereadores. Colocada a Ata nº 13/2022 em votação, foi aprovada 
por unanimidade dos Vereadores. Leitura das Indicações: Nº 34/2022, de 
autoria da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando limpeza em terreno localizado na Rua dos 
Narcisos, Bairro Jardim Aurora ao lado casa 513. Nº 35/2022, de autoria 
da vereadora Simone Freire Araújo Rodrigues, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando limpeza na Rua Jurucê esquina com Timbiras e notificação 
ao proprietário que tem uma fossa vazando na calçada. Nº 41/2022, de 
autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando estudo de viabilidade para abertura da Rua Tamandaré no 
Bairro Planalto, ligado a BR 364. Nº 42/2022, de autoria do vereador 
Cleiton Godoi Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
instalação de tampas em todos os bueiros na Rua Salgado Filho recém 
pavimentada. Nº 43/2022, de autoria do vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, 
com cópia ao setor competente solicitando aquisição de roçadeira 
hidráulica visando o bom atendimento à comunidade. Nº 66/2022, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora 
Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando instalação de redutor de velocidade na Rua 
Beatriz e Rua Amélia ambas no Bairro Jardim Clementina. Nº 67/2022, 
de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando finalização das obras de pavimentação 
(construção de calçadas e finalizações) Bairro Jardim Clementina. Nº 
68/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando elaboração de um programa de atendimento 
veterinário gratuito ou baixo custo, para animais cujos tutores 



comprovem baixa renda, por meio do CadÚnico. Nº 69/2022, de autoria 
do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando Semana de Castração de Animais como maneira de tentar 
conter o crescimento e impedir que os animais abandonados procriem e 
outros possam sofrer com inúmeras dificuldades. Nº 70/2022, de autoria 
do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente 
solicitando Criação do Programa "Prêmio Aluno Esportista do Ano". Nº 
18/2022, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro Galindo, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando manutenção de ramas e rede de água em todo 
Bairro Jardim Aeroporto um (1). Nº 19/2022, de autoria do vereador José 
Luiz Ribeiro Galindo, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando limpeza dos 
terrenos atrás do novo Fórum. Nº 66/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
manutenção nos redutores de velocidades que estão danificados, 
precisando de reconstrução, de faixas de sinalizações e placas de 
atenção. Nº 67/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, 
para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao 
setor competente solicitando manutenção nas calçadas da Avenida 
Antônio Ferreira Sobrinho. Nº 68/2022, de autoria do vereador Leônidas 
de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima 
Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando manutenção na Rua 
Ibitinga o Bairro Santa Luzia, muitos buracos deixados pelo DAE. Nº 
69/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor 
competente solicitando manutenções de forma urgente nos matagais 
existentes nos terrenos baldios. Nº 70/2022, de autoria do vereador 
Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, com cópia ao setor competente solicitando 
inserções de bicicletários de piso em pontos estratégicos em Jaciara. 
Entrega de Título de Cidadão Jaciarense, pela vereadora Simone Freire 
Araújo Rodrigues ao ILMO. Sr. Moisés de Oliveira Dias, Pastor da Igreja 
Assembléia de Deus. Discussão e votação dos Requerimentos. Nº 
28/2022, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para 
a Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando 
Informações sobre pavimentação asfática do Bairro Jardim Clementina: 
Quando serão retomadas as obras de pavimentação (calçadas e 
sinalizações) do Bairro? Encaminhe cópias dos empenhos de 
pagamentos e notas da Construtora, Neto & Santos LTDA referente aos 
pagamentos realizados até o momento; Encaminhe cópias de medições 



demonstrando os serviços realizados para tais pagamentos contando 
com assinatura do engenheiro fiscal da obra. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 29/2022, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para a Senhora Andréia 
Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando Informações referentes à 
aquisição da área de 37 ha localizada as margens da MT 260, área 
referente ao aterro sanitário: Qual o valor pago por esta área? Cópia da 
nota e empenho do pagamento; Relatório da comissão municipal que 
avaliou a área; Cópia da matrícula da área; A intenção da atual 
administração em tocar as obras do aterro sanitário. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 27/2022, de autoria do 
vereador Leônidas de Lima Leitão, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando Informações referentes à chapa 
vencedora da CIPA do Hospital Municipal: Chapa um (1) a vencedora foi 
empossada quando? Envie nomes completos de todos os integrantes 
dessa chapa; A chapa 1 e 2 tem seus integrantes ainda trabalhando no 
hospital? Se foram dispensados, quem foi e por quê? Quem hoje é 
responsável pela CIPA? Como foi feito o sistema de votação das 
chapas? O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Nº 28/2022, de autoria do vereador Leônidas de Lima Leitão, para a 
Senhora Andréia Wagner, Excelentíssima Prefeita, solicitando 
Informações sobre as obras que irão acontecer a partir de 2022: Se 
existe algum cronograma quando irão compartilhar com a população de 
Jaciara? Sabemos que irão acontecer muitas obras e também sabemos 
que provavelmente irá faltar mão de obra, tem algum planejamento se 
for necessário buscar de fora? Alguma dessas obras o próprio Município 
irá executar com mão de obra da Infraestrutura? O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 01/2022, de autoria do 
vereador Jozias Melo de Almeida, para a Senhora Andréia Wagner, 
Excelentíssima Prefeita, solicitando Informações sobre: Valor do 
convênio relacionado à pavimentação e demais serviços na Vila Martins; 
Ano do inicio da obra; Medições pagas, valores e datas; Se houver 
pareceres técnicos com a Caixa Econômica, com relação à obra, 
mandar cópia de todos os referidos pareceres; Qual a empresa 
ganhadora da licitação da referida obra. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. MOÇÃO DE PLAUSOS: Moção de 
aplausos nº 01 de autoria do vereador Cleiton Godoi Brasileiro.  Uso da 
palavra em Tema Livre pelos vereadores: Cleiton Godoi Brasileiro, 
Charles Fernando Jorge de Souza, Zilmar Barbosa Medeiros, Leônidas 
de Lima Leitão, José Luiz Ribeiro Galindo, Jesualdo Morais da Silva, 
Simone Freire Araújo Rodrigues, Jozias Melo de Almeida, Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção. Seus pronunciamentos estarão gravados 
no arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão 
e votação do Veto Jurídico e Político nº 01/2022 do Executivo, ao 



Projeto nº 07/2022 do Legislativo, que “Institui a obrigatoriedade da 
realização de audiência pública para realização de obras com impacto 
urbanístico e dá outras providências”. Em plenário, o veto jurídico 
político foi mantido por sete votos dos senhores vereadores: Jesualdo 
Morais da Silva, Simone Freire Araújo Rodrigues, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Zilmar Barbosa Medeiros, José Luiz Ribeiro Galindo, Cloves 
Pereira da Silva e Jozias Melo de Almeida, e três votos contrários a 
manutenção do veto: Charles Fernando Jorge de Souza, Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção e Leônidas de Lima Leitão. Uso da 
palavra em Explicação Pessoal pelos vereadores: Cleiton Godoi 
Brasileiro, Charles Fernando Jorge de Souza, Leônidas de Lima Leitão, 
José Luiz Ribeiro Galindo, Jozias Melo de Almeida, Ivaneis Tamanho 
Lopes de Assunção, 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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