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 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (16) dezesseis de maio de dois 
mil e dezessete. O Presidente deu posse no cargo de vereador, ao 
suplente de vereador Claudinei Pereira, nos termos do Regimento 
Interno desta Casa de Leis. Realizada a chamada dos vereadores, o 
Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e convidou 
o Vereador Sidney de Souza Soares para fazer a leitura do texto 
bíblico. Expediente: O Vereador Leomar Rodrigues de Souza pediu a 
dispensa da leitura da Ata nº 12/2017 e colocado em votação, foi 
aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata nº12/2017 em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. Uso da tribuna: 
usou a Tribuna Livre a Srª Suely, que no ato representou o Senhor 
Evaldo R. Duarte, onde a mesma prestou esclarecimentos sobre 
assuntos relativos a reposição salarial dos servidores do Poder 
Executivo. Usou a Tribuna Livre a Srª Doralice Vieira de Castro, que a 
convite do Vereador, prestou esclarecimentos sobre assuntos relativos 
à reposição salarial dos servidores dos Servidores da Educação. 
Matérias para as Comissões: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei 
nº02/2017, de autoria do Poder Executivo. Leitura da Mensagem do 
Projeto de Lei nº11/2017, de autoria do Poder Executivo. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei nº12/2017, de autoria do Poder 
Executivo. Os projetos serão encaminhados às Comissões 
competentes. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 08/2017, de autoria do 
Vereador Leomar Rodrigues de Souza, que solicitou ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que tome 
providências quanto ao patrolamento e reparo com cascalho na 
estrada que liga a MT 457 ao Clube do SISPJACI. Nº 09/2017, de 
autoria do Vereador Leomar Rodrigues de Souza, que solicitou ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
tome providências quanto ao reparo/conserto nos containeres ficam 
distribuídos em vários pontos estratégicos para o depósito de lixo. Nº 
14/2017, de autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, que 
solicitou ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, que realize a pavimentação asfáltica nas Ruas: Tapuias, 



Tocantins, Itaúna e Jaú. Nº 07/2017, de autoria do Vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro, que solicitou ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que seja realizada uma 
notificação a empresa Correios, referente a cobertura e atendimento 
em todos os bairros de Jaciara. Nº 05/2017, de autoria do Vereador 
Vanderlei Silva de Oliveira, que solicitou ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que faça a limpeza das calçadas 
entorno da Escola Antonio Ferreira Sobrinho. Nº 04/2017, de autoria 
do Vereador Rodrigo Francisco, que solicitou ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que informe quando será 
a instalação dos ares condicionados nas escolas municipais. Nº 
14/2017, de autoria da Vereadora Edilaine Martins, que solicitou ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, o 
patrolamento e cascalhamento da Rua Salgado Filho até a Av. Zé de 
Bia, no Bairro João de Barro. Nº 15/2017, de autoria da Vereadora 
Edilaine Martins, que solicitou ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que realize operação tapa 
buracos entre a Avenida Antonio Ferreira Sobrinho e a Av. Marajá. Nº 
16/2017, de autoria da Vereadora Edilaine Martins, que solicitou ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
coloque redutores de velocidade na Rua Projetada e placas de 
sinalização no intuito de informar e de mostrar que há o redutor de 
velocidade no local, também viabilize iluminação pública nas Ruas: 
Gerânios, Lírios, Jasmim e Hortência. Nº 13/2017, de autoria do 
Vereador Tiago Pereira dos Santos, que solicitou ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito que seja feito 
o manilhamento e iluminação na Rua Narciso do Jd. Aurora. Nº 
08/2017, de autoria do Vereador Antonio Zanin Marçal, que solicitou 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito que 
seja feito completa limpeza de um prédio de propriedade do Estado de 
MT, localizado na Vila Planalto, onde antigamente funcionava a fábrica 
de estofados da Móveis Romera. Nº 09/2017, de autoria do Vereador 
Antonio Zanin Marçal, que solicitou ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito a manutenção (desentupimento e 
colocação de grades) nas bocas de lobo. As indicações serão 
encaminhadas aos órgãos competentes. Requerimentos apresentados 
pelos Senhores Vereadores: REQUERIMENTO: Nº 04/2017, de 
autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, ao Exmo. Sr. Prefeito 
do Município, solicitando informações sobre o Hospital Municipal Iracy 



Degaspery Silva. Se o Executivo tem projetos de reforma para a ala 
de emergência do hospital? Se existe o projeto, há uma previsão para 
o início do mesmo? REQUERIMENTO: Nº 04/2017, de autoria do 
Vereador Cloves Pereira da Silva, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, 
solicitando informações de como se encontra a construção da Creche 
Zé Araçá: Se a reconstrução do muro será feita pela empresa 
responsável pela obra ou a Prefeitura irá contratar nova empresa. 
Qual o motivo da paralisação e qual prazo para conclusão da obra? 
REQUERIMENTO: Nº 07/2017, de autoria do Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, solicitando as seguintes 
informações: 1- Quais os Conselhos existentes na cidade e quantos 
estão atuantes? Quem são os Presidentes desses Conselhos? 
REQUERIMENTO: Nº 08/2017, de autoria do Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, solicitando que 
encaminhe cópia dos orçamentos de todos os itens, aos quais 
originaram o registro do preço mínimo lançado no termo de referência 
do referido certame. REQUERIMENTO: Nº 09/2017, de autoria do 
Vanderlei Silva de Oliveira, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, 
solicitando as seguintes informações: Por qual razão o ECO PONTO 
está fechado? Os pagamentos ao proprietário da área estão em dias? 
Existe estudo ou possibilidade de mudança de local? A prefeitura vem 
fazendo a limpeza do local? A Prefeitura mantém algum servidor local 
para cuidar ou fiscalizar o ECO PONTO? REQUERIMENTO: Nº 
09/2017, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Ilmo. Sr. 
Prefeito do Município, solicitando que: Apenas como critério da 
transparência que requer e por cobrança da população, que o 
Executivo esclareça qual o compromisso com os funcionários da 
educação quanto ao 13º salário. REQUERIMENTO: Nº 10/2017, de 
autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Ilmo. Sr. Prefeito do 
Município, solicitando que informe ao Legislativo em que data se dará 
o envio dos projetos de Lei para reajuste salarial, tanto dos servidores 
públicos da educação, quanto dos demais servidores do Poder 
Executivo municipal. Os requerimentos foram discutidos e aprovados 
por unanimidade dos vereadores e serão encaminhados aos órgãos 
competentes.  Correspondências: foram lidos os convites da 
Faculdade Eduvale para lançamento de livro e para festa do Abrigo 
Sombra da Acácia. Uso da palavra em TEMA LIVRE pelos 
vereadores: Cleiton Godoi Brasileiro, Jozias Melo de Almeida, Rodrigo 
Francisco, Edilaine Aparecida Martins da Costa, Claudinei Pereira, 



Leomar Rodrigues de Souza, Vanderlei Silva de Oliveira, Antonio 
Zanin Marçal, Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira dos Santos e 
Cloves Pereira da Silva. Os seus pronunciamentos estarão registrados 
no arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: 
Apreciação e votação do Projeto de Lei Nº15/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Especial ao Orçamento do Município (Pista de Skate)”. O Projeto de 
Lei Nº15/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por 
unanimidade dos Vereadores. Discussão e votação do Projeto de Lei 
Nº04/2017, de autoria do Poder Legislativo (PCCS): ADIADO por 
unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do Projeto de Lei 
Nº05/2017, de autoria do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira que: 
“Dispõe sobre a Promoção da Identificação Civil, Registro Geral (RG), 
nas escolas Municipais de Jaciara em cooperação com respectivo 
Órgão Estadual”. O Projeto de Lei Nº05/2017, de autoria do Poder 
Legislativo foi aprovado por unanimidade dos Vereadores. Discussão 
e votação do Projeto de Lei Nº06/2017, de autoria do Vereador 
Vanderlei Silva de Oliveira que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
Identificação nos veículos automotores oficiais próprios, recebidos 
mediante convênio, cessão de uso ou outro ajuste, no Município de 
Jaciara/MT. O Projeto de Lei Nº06/2017, de autoria do Poder 
Legislativo foi aprovado por unanimidade dos Vereadores. Usou a 
palavra em Explicação Pessoal o Vereador Rodrigo Francisco. O seu 
pronunciamento estará registrado 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, Tiago 
Pereira dos Santos, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida, 
e votada, será assinada por mim, pelo Presidente e demais 
Vereadores. 

 


