
ATA N.º 19, DE 27 DE JUNHO DE 2017. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (27) vinte e sete de junho de 
dois mil e dezessete. Realizada a chamada dos vereadores, o 
Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e 
convidou a Vereadora Edilaine Aparecida Martins dos Santos para 
fazer a leitura do texto bíblico. Expediente: O Vereador Vanderlei 
Silva de Oliveira solicitou a dispensa da leitura da Ata nº 18/2017 
que foi colocado em votação e aprovado pelos vereadores. 
Colocada a Ata nº18/2017 em votação, a mesma foi aprovada por 
unanimidade dos Vereadores. Matéria para as Comissões: Leitura 
da Mensagem do Projeto de Lei nº11/2017, de autoria do Poder 
Legislativo (Vereadores: Cloves Pereira da Silva e Sidney de Souza 
Soares), que: “Dispõe sobre a publicação no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Jaciara a relação de medicamentos 
existentes, faltantes, bem como, do local onde encontrá-los e a 
previsão de recebimento dos mesmos na Rede Municipal de saúde 
e dá outras providências”. O projeto será encaminhado às 
Comissões competentes. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 
13/2017, de autoria do Vereador Antonio Zanin Marçal, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
doação de um terreno no Bairro Nova Jaciara para a construção de 
um centro comunitário. Nº 14/2017, de autoria do Vereador Antonio 
Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que seja realizada limpeza na 
Avenida Marajá, defronte à caixa d’água, no Bairro Planalto. Nº 
15/2017, de autoria do Vereador Antonio Zanin Marçal, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
a disponibilização de um container de lixo seco ao longo do centro 
de Jaciara. Nº 10/2017, de autoria do Vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando reforma na quadra poliesportiva localizada na 
lateral do centro de eventos, no Bairro Santo Antonio. Nº 11/2017, 
de autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 



que seja aplicado material fresado na Rua Poguba. Nº 16/2017, de 
autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando conserto 
dos canos de água que estão estourados no Jd. Leblon, limpeza e 
tapa buracos em todo o Bairro. Nº 03/2017, de autoria do Vereador 
Jozias Melo de Almeida, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando mutirão de limpeza e 
manutenção com o devido patrolamento e cascalhamento em todas 
as ruas do Jd. Esmeralda. Nº 20/2017, de autoria do Vereador 
Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que seja alterado o 
atendimento aos moradores do Jd. Clementina e Leblon, que é feito 
no PSF 03, para serem atendidos no PSF 01. Nº 21/2017, de 
autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
que seja feito limpeza completa na cerca ao redor do Bosque. Nº 
23/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando patrolamento integral e roçar as margens da estrada do 
27 até a divisa territorial do município de Jaciara e Dom Aquino. Nº 
24/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando a recuperação das pontes da estrada do 27 nos 
córregos 27, Água Grande e Fortaleza. Nº 25/2017, de autoria da 
Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando o 
patrolamento e cascalhamento para recuperação das Ruas 
Marechal Rondon, Augusto Severo, Eduardo Gomes, Congonhas, 
Viracopos, Galeão e Projetada, no Jd. Aeroporto. Nº 14/2017, de 
autoria do Vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
Instalação de Pontos de Coleta de baterias e pilhas e óleos usados 
de cozinha nas Escolas Municipais, Estaduais e Órgãos Públicos. 
As Indicações serão encaminhadas aos órgãos competentes. 
Leitura e votação dos Requerimentos: REQUERIMENTO: Nº 
14/2017, de autoria do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 



solicitando que sejam tomadas providências urgentes quanto ao 
envio dos Balancetes referentes aos meses de janeiro, fevereiro, 
março e abril de 2017. Nº 02/2017, de autoria do Vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando várias informações referentes 
ao Hospital Municipal. Nº 02/2017, de autoria do Vereador Leomar 
Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando informações se está sendo feito 
alguma ação no sentido de implantação da coleta seletiva do lixo 
reciclável em nosso Município. Nº 17/2017, de autoria da Vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que envie cópias 
das licenças ambientais e operacionais dos 4 poços artesianos 
existentes em Jaciara, quais as análises realizadas nas águas do 
DAE. Nº 18/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da 
Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando que envie cópias da licença ambiental do 
cemitério existente em Jaciara. O município já se adequou a 
Resolução CONAMA 335/2003, se positivo demonstre as 
documentações inerentes ao caso. Já foi realizada alguma análise 
referente ao necro chorume pelo DAE? Existem estudos e análises 
para prevenção de contaminação aos lençóis freáticos do nosso 
município? Nº 19/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins 
da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando que envie cópias das licenças ambientais e 
operacionais dos postos de combustíveis e lava jatos existentes em 
Jaciara. Já foi feito análise para saber se há poluição no solo e 
lençóis freáticos próximo aos postos de combustíveis e lava jatos? 
A Prefeitura está monitorando se há contaminação do solo nos 
postos de combustíveis e lava jatos? Os requerimentos foram 
aprovados por unanimidade dos vereadores e serão encaminhados 
aos órgãos competentes. Uso da palavra em TEMA LIVRE pelos 
vereadores: Cleiton Godoi Brasileiro, Claudinei Pereira, Edilaine 
Aparecida Martins da Costa, Sidney de Souza Soares, Leomar 
Rodrigues de Souza, Vanderlei Silva de Oliveira, Tiago Pereira dos 
Santos, Cloves Pereira da Silva. Os seus pronunciamentos estarão 
registrados no arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO 



DIA: Discussão e votação do Projeto de Lei Nº02/2017, do 
Executivo, que: “Dispõe sobre a qualificação e contratação de 
entidades sem fins lucrativos como organização social (O.S.) e dá 
outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade dos 
Vereadores.  Apreciação e votação do Projeto de Lei Nº28/2017, do 
Executivo, que: “Autoriza o uso de bens móveis do Município de 
Jaciara/MT (retro escavadeira para fazenda Vale Formoso/moto 
niveladora pra Gazin/patrolamento do pátio da empresa Martelli) e 
dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
dos Vereadores. Apreciação e votação do Projeto de Lei Nº26/2017, 
do Executivo, que: “Autoriza a recuperação da estrada que dá 
acesso à água Mineral Jaciara e dá outras providências”. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade dos Vereadores. Discussão e votação 
do Projeto de Lei Nº21/2017, do Executivo, que: “Autoriza o 
Executivo a firmar Termo de Cessão de uso de imóvel urbano de 
propriedade do Município (projeto criança com fé, bola no pé) e dá 
outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade dos 
Vereadores. Discussão e votação do Projeto de Lei Nº13/2017, do 
Legislativo, que: “Denominação de Jd. Ana Vitória Hermann Gollub 
Machado ao prolongamento da Av. Coroados e dá outras 
providencias”. O Projeto foi aprovado por unanimidade dos 
Vereadores. Discussão e votação do Projeto de Lei Nº12/2017, do 
Legislativo, que: “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1.318/2011”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade dos Vereadores. O uso da 
palavra em Explicação Pessoal pelos senhores vereadores foi 
dispensado. 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.  

 

 

 


