
ATA N.º 04, DE 14 DE MARÇO DE 2017. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (14) catorze de março de dois 
mil e dezessete. Realizada a chamada dos vereadores, o 
Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e 
convidou o jovem Everton, para fazer a leitura do texto bíblico. 
Expediente: pedido a dispensa da leitura da Ata nº 03/2017 e 
colocado em votação, o mesmo foi aprovado pelos vereadores. 
Colocada a Ata nº03/2017 em votação, foram aprovadas por 
unanimidade dos Vereadores. Uso da Tribuna Livre pelo Sr. Odair 
Nogueira, Diretor do DAE de Jaciara-MT, em atendimento ao 
requerimento nº02, de autoria do Vereador Vanderlei, onde prestou 
esclarecimentos sobre a atual situação do DAE, entre outros. Uso 
da Tribuna Livre pela Srª. Doralice Vieira de Castro, Presidente do 
Sintep, que comentou sobre a Reforma da Previdência, dizendo que 
é preciso unir forças, para que não seja aprovada. Que iriam para 
as ruas em solidariedade aos professores das redes estadual e 
municipal e também como protesto contra a reforma da previdência. 
Matéria para as Comissões: Leitura do Projeto de Resolução 
Nº02/2017, do Poder Legislativo que: “Modifica dispositivos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaciara-MT, referentes 
à redução do prazo para uso da Tribuna Popular”. O Projeto será 
encaminhado para as Comissões competentes. Entrega de Moção 
de Aplausos de autoria do vereador Rodrigo Francisco e do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, aos organizadores e 
participantes do Projeto “Eu Escolho Deus”. Foram lidas as 
Indicações: INDICAÇÃO: Nº 04/2017, de autoria do Vereador 
Sidney de Souza Soares, que solicitou ao Exmo. Sr. Prefeito do 
Município para que sejam refeitas a pintura das faixas de pedestres 
de nossa cidade. INDICAÇÃO: Nº 05/2017, de autoria do Vereador 
Sidney de Souza Soares, que solicitou ao Exmo. Sr. Prefeito do 
Município que seja realizada a troca de lâmpadas nos postes de 
iluminação pública da Rua Jurema, altura do nº 362, e da Rua 
Guaianases, esquina com a Carijós. INDICAÇÃO: Nº 06/2017, de 
autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, que solicitou ao 



Exmo. Sr. Prefeito do Município para que seja feito uma revisão nos 
valores das contas de água, devido a grande quantidade de ar nos 
canos, por causa da falta de água que tem ocorrido no nosso 
Município. INDICAÇÃO: Nº 02/2017, de autoria do Vereador 
Leomar Rodrigues de Souza, que solicitou ao Exmo. Sr. Prefeito do 
Município que disponha um caro com motorista para uso exclusivo 
do Distrito de Celma, para atendimento na área da saúde. 
INDICAÇÃO: Nº 05/2017, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, para que seja feito uma 
placa de identificação da UMEI do conjunto João de Barro.  
INDICAÇÃO: Nº 06/2017, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, para que corrija o 
desnível da Av. Pajé, pois, as águas das chuvas invade casas e 
comércios, próximo a Hondayama Motos. INDICAÇÃO: Nº 04/2017, 
de autoria do Vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao 
Exmo. Sr. Prefeito do Município, que faça reparos na estrada 
principal do assentamento Plano Piloto.  INDICAÇÃO: Nº 02/2017, 
de autoria do Vereador Jânio Atanásio de Souza, ao Exmo. Sr. 
Prefeito do Município, para que providencie a reforma do salão e o 
aumento do espaço no cemitério local. O Vereador Jânio solicitou 
ao Presidente autorização para acrescentar a INDICAÇÃO: Nº 
03/2017, de autoria do Vereador Jânio Atanásio de Souza, ao 
Exmo. Sr. Prefeito do Município, para que providencie uma 
operação tapa buracos na Rua RL2, no Jardim Leblon, onde será 
inaugurado o Mercado Nota Dez. As indicações serão 
encaminhadas aos órgãos competentes. REQUERIMENTO: Nº 
03/2017, de autoria do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
determine que seja restabelecido o acesso por meio eletrônico a 
todos servidores municipais, de suas fichas funcionais completas e 
fichas financeiras. REQUERIMENTO: Nº 04/201, de autoria da 
Vereadora Edilaine Aparecida Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
informações sobre a empreiteira que ganhou a licitação da 
cobertura com a quadra poliesportiva na Escola Magda Ivana. 
REQUERIMENTO: Nº 05/201, de autoria da Vereadora Edilaine 
Aparecida Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin 



Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando esclarecimentos 
sobre empreiteira que ganhou a licitação da construção de uma 
escola na zona urbana doze salas de aula, incluindo quadra 
poliesportiva nas mediações da Av. Zé de Bia. REQUERIMENTO: 
Nº 06/201, de autoria da Vereadora Edilaine Aparecida Martins da 
Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando esclarecimentos sobre a (OSCIP) Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público, que administra até a 
presente data o dinheiro destinado ao hospital. REQUERIMENTO: 
Nº 01/2017, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando informações sobre o hospital municipal: Quantidade de 
funcionários, valores gastos de janeiro/fevereiro/2017, 
especialidades médicas, relatórios de procedimentos cirúrgicos 
realizados no HMJ de janeiro a fevereiro/2017. Os requerimentos 
foram aprovados por unanimidade dos vereadores e serão 
encaminhados aos órgãos competentes. Não teve Tema Livre 
devido o horário de expediente ter excedido. Uso da palavra em 
Explicação Pessoal pelos vereadores: Rodrigo Francisco, Jânio 
Atanásio de Souza, Edilaine Aparecida Martins da Costa, Antonio 
Zanin Marçal, Charles Fernando Jorge de Souza, Jozias Melo de 
Almeida, Leomar Rodrigues de Souza, Sidney de Souza Soares, 
Tiago Pereira dos Santos, Vanderlei Silva de Oliveira e Cloves 
Pereira da Silva. Os seus pronunciamentos estarão registrados 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. 


