
ATA N.º 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (21) vinte e um de fevereiro de dois mil e dezessete. 
Realizada a chamada dos vereadores o Presidente iniciou a Sessão Ordinária na 
forma regimental e convidou o Pastor Anderson C. da Costa para fazer a leitura do 
texto bíblico. Expediente: Uso da Tribuna Livre pelo Sr. Adriano José Olímpio dos 
Santos, que comentou sobre saúde, educação e a lei 1.648/2014. Leitura das 
indicações: INDICAÇÃO: Nº01/2017, de autoria do Vereador Sidney de Souza 
Soares, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, que tome providências 
quanto à recuperação com operação de tapa-buracos na Rua 03, da COHAB São 
Lourenço (ao lado da fábrica de estofados). INDICAÇÃO: Nº 02/2017, de autoria 
do Vereador Sidney de Souza Soares, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito do 
Município, que providencie pavimentação asfáltica para a Rua Jaciporã, no Bairro 
Santo Antônio. INDICAÇÃO: Nº 03/2017, de autoria do Vereador Sidney de Souza 
Soares, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, para que a empresa que 
está executando os reparos na Estrada Parque Cachoeira da Fumaça melhore a 
sinalização nos locais onde estão sendo realizados os trabalhos para evitar 
possíveis acidentes. INDICAÇÃO: Nº 01/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. 
Martins da Costa, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, para que 
implante um serviço de calçamento apropriado na Praça Tamoyos de Jaciara, com 
bancos e equipamentos, iluminação e arborização. INDICAÇÃO: Nº 02/2017, de 
autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, solicitando ao Exmo. Sr. 
Prefeito do Município, para que providencie a implantação das ciclovias nas 
principais avenidas de nossa cidade, bem como a iluminação e calçamento  em 
algumas de nossas avenidas. INDICAÇÃO: Nº 03/2017, de autoria da Vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, para 
que o executivo entre em contato com a Energisa a fim de conseguir 
transformadores para melhorar o sistema de energia nos bairros Jd. Aurora, 
Planalto e Bairros circunvizinhos. INDICAÇÃO: Nº 01/2017, de autoria do Vereador 
Tiago Pereira dos Santos, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, que seja 
implantado mão única a Rua Irapuru (subindo), somente na quadra do Jardim Boa 
Esperança até o Bairro Santa Luzia. INDICAÇÃO: Nº 02/2017, de autoria do 
Vereador Tiago Pereira dos Santos, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, 
que seja feito um quebra molas na Rua Acoçê, abaixo do mercado CA (antigo Dois 
Irmãos). INDICAÇÃO: Nº 01/2017, de autoria do Vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, que faça um estudo para 
readequar o trânsito de um trecho da Rua Timbiras, compreendida como sendo 
aquele recentemente aberto para acesso à COHAB São Lourenço. INDICAÇÃO: 
Nº 02/2017, de autoria do Vereador Charles Fernando Jorge de Souza, solicitando 
ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, que faça um estudo com o escopo de discutir e 
enviar a este Poder Legislativo um Projeto de Lei que conceda pensão ou auxílio 
especial no valor de 1 (um) salário mínimo vigente, para os ex-prefeitos de nossa 
cidade com idade igual ou superior à 65 anos. As indicações serão encaminhadas 
aos órgãos competentes. Leitura dos Requerimentos: REQUERIMENTO: Nº 
01/201, de autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, ao Sr. Abduljabar Galvin 



Mohammad, Excelentíssimo Prefeito solicitando informações sobre a situação do 
dinheiro arrecadado com o leilão dos terrenos do Município. Requerimento 
aprovado por unanimidade dos vereadores. REQUERIMENTO: Nº 01/2017, de 
autoria da Vereadora Edilaine Aparecida Martins da Costa, ao Sr. Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito solicitando informações sobre a atual 
situação do DAE. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores. 
REQUERIMENTO: Nº 01/201, de autoria do Vereador Cloves Pereira da Silva, ao 
Sr. Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito solicitando 
esclarecimentos quanto à terceirização do serviço público de limpeza. 
Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores. Leitura do ofício 
nº01/2017, de autoria do Vereador Adnan Alli Ahmad, comunicando ao Presidente 
da Câmara Municipal a licença do mandato de Vereador, pelo período em que 
permanecer no exercício do mandato de Secretário de Municipal de Educação, 
Cultura, Desporto e Lazer. Uso da Palavra em Tema Livre pelos vereadores: 
Rodrigo Francisco, Edilaine Aparecida Martins da Costa, Jânio Atanásio de Souza, 
Charles Fernando Jorge de Souza. Os seus pronunciamentos estarão registrados 
no arquivo digital desta Câmara Municipal. Leitura das Comissões Permanentes 
para o Biênio 2017/2018, com a anuência de todos os Vereadores. Ordem do Dia: 
Apreciação e votação do Projeto de Lei Nº 02/2017, de autoria do Legislativo, que: 
“Dispõe sobre a recomposição de perdas inflacionárias decorrentes dos exercícios 
2015/2016, dos vencimentos dos funcionários e/ou servidores, ativos e inativos e 
dos comissionados da câmara de vereadores do Município de Jaciara/MT”. O 
Projeto de Lei Nº 02/2017, foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Apreciação e votação do Projeto de Lei Nº 03/2017, de autoria do Legislativo, que: 
“Autoriza o Poder Legislativo a celebrar contrato/convênio com o Banco do Brasil 
S/A – relativo a empréstimo financeiro e dá outras providências”. O Projeto de Lei 
Nº 03/2017, foi aprovado por unanimidade vereadores. Apreciação e votação do 
Projeto de Decreto Nº 02/2017, de autoria do Legislativo, que: “Autorização de 
licença do Prefeito Municipal para ausentar-se do País”. Projeto de Decreto Nº 
02/2017, foi aprovado por unanimidade vereadores. Uso da palavra em Explicação 
Pessoal pelos vereadores: Antonio Zanin Marçal, Sidney de Souza Soares, 
Leomar Rodrigues de Souza, Vanderlei Silva de Oliveira e Tiago Pereira. 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. 


