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 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (12) doze de junho de dois mil 
e dezessete. Realizada a chamada dos vereadores, o Presidente 
iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e convidou o 
Vereador Claudinei Pereira para fazer a leitura do texto bíblico. 
Expediente: O Vereador Rodrigo Francisco solicitou a dispensa da 
leitura da Ata nº 16/2017 e colocado em votação, foi aprovado pelos 
vereadores. Colocada a Ata nº16/2017 em votação, a mesma foi 
aprovada por unanimidade dos Vereadores. Matéria para as 
Comissões: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº23/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que: “Dispõe sobre a remoção, a 
guarda e o depósito de veículos automotores removidos, 
apreendidos e retirados de circulação em decorrência de infração à 
legislação de trânsito, nas vias públicas do Município de Jaciara/MT 
e dá outras providências”. O projeto será encaminhado às 
Comissões competentes. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 
18/2017, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que seja colocado material fresado no final da Rua 
Uirapuru, no Bairro Santa Luzia e uma pequena parte na Rua Jaime 
José do Nascimento, no Bairro São Nicolau. Nº 09/2017, de autoria 
do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando reforma na antiga 
base da Polícia Militar, que se encontra na Rua Tabajara, Bairro 
Santo Antonio. Nº 15/2017, de autoria do Vereador Sidney de 
Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando a prorrogação do prazo para 
pagamento do IPTU para o início do mês de julho. Nº 13/2017, de 
autoria do Vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
a instalação de placas de indicativas de mão dupla na rua paralela a 
BR-364 que liga o Bairro Santa Rita/entrada da estrada MT-457 até 
o Residencial Flamboyant. As Indicações serão encaminhadas aos 



órgãos competentes. Leitura e votação dos Requerimentos: 
REQUERIMENTO: Nº 12/2017, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Sr. Loran Marlon Beraldo de Pieri, convocando-o para 
prestar esclarecimentos sobre os contratos desta empresa, extratos 
de pagamentos, pra quem foi pago, como foi pago - com cópia ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito. 
\REQUERIMENTO: Nº 13/2017, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que nforme qual a razão da 
Prefeitura Municipal ter um contrato com a empresa FIPE – 
Fundação de Pesquisas Econômicas, no valor de 1.030.000,00 
(hum milhão e trinta mil reais). REQUERIMENTO: Nº 14/2017, de 
autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que informe 
por qual a razão houve o aumento do IPTU, pois a comunidade está 
reclamando desses aumentos. E qual o valor. REQUERIMENTO: 
Nº 05/2017, de autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que informe porque até este mês não aconteceu a 
compra de medicamentos para a farmácia municipal e porque o 
Raio-X do Hospital Municipal não se encontra em funcionamento. 
REQUERIMENTO: Nº 06/2017, de autoria do Vereador Sidney de 
Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que informe se existe algum 
tipo de débito das Empresas Usina Porto Seguro e Grupo Naoum 
para com o Município de Jaciara. Se houver, que envie cópias dos 
documentos que atestem o débito e seu montante devidamente 
atualizado. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade 
dos vereadores e serão encaminhados aos órgãos competentes. 
Lido o Ofício nº 005/2017, da UCMMAT, cancelando evento que 
aconteceria nos dias 12 e 13/06. Uso da palavra em TEMA LIVRE 
pelos vereadores: Rodrigo Francisco, Antonio Zanin Marçal, Cleiton 
Godoi Brasileiro, Edilaine Aparecida Martins da Costa, Leomar 
Rodrigues de Souza, Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira dos 
Santos, Vanderlei Silva de Oliveira, Cloves Pereira da Silva. Os 
seus pronunciamentos estarão registrados no arquivo digital desta 
Câmara Municipal. 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. 
 

 

 


