
ATA Nº 18, DE 09 DE JUNHO DE 2020 
 
Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 

Câmara de Vereadores reuniu-se em (09) nove de junho de dois mil 
e vinte. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário o 
Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma regimental, e 
convidou o vereador Charles Fernando Jorge de Souza para 
realizar a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação 
da Ata nº 17/2020. O Vereador Leomar Rodrigues de Souza 
solicitou a dispensa da leitura, que foi aprovado pelos vereadores. A 
Ata nº 17/2020 foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade dos Vereadores. MATÉRIA PARA COMISSÕES: 
Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 13/2020, do Executivo 
que “Dispõe sobre a reposição salarial dos vencimentos dos 
servidores públicos efetivos ativos, inativos, pensionistas da 
Educação - Exclusivamente ao Magistério, do Poder Executivo 
Municipal de Jaciara-MT e dá outras providências". O Projeto de Lei 
Nº 13/2020, foi retirado de pauta através do ofício nº. 64/2020, de 
autoria do Poder Executivo. Incluso para leitura, a pedido do 
vereador Sidney de Souza Soares, o Projeto de Lei nº 12/2020, do 
Executivo que "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo 
Municipal para celebrar termo de uso de maquinário do Município, 
para realizar infraestrutura no Restaurante Estradeiro de 
propriedade do Senhor Edimar Martins Corradini e dá outras 
providências". O Projeto de Lei nº 12/2020, do Executivo será 
encaminhado para as comissões competentes. LEITURA DAS 
INDICAÇÕES: Nº 18/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva 
de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que faça a liberação do uso do campo 
de futebol na comunidade do Distrito de Celma, ao menos uma vez 
por semana. Nº 19/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja instalado braço de luz nos postes 
localizados na Associação Nossa Senhora Aparecida. Nº 20/2020, 
de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, sugerindo 
aonde devem ser gastos os recursos que serão recebidos pelo 
governo federal. Nº 33/2020, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que realize limpeza e 
instale pontos de iluminação nos barracões do aeroporto 
desativado. Nº 34/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 



Excelentíssimo Prefeito, para que seja construída uma praça no 
Bairro João de Barro, em frente a igreja Católica. Nº 35/2020, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
faça a instalação de um redutor de velocidade (quebra molas) na 
Rua Carijós, próximo ao INSS, no centro da cidade. Nº 35/2020, de 
autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
viabilize a mudança do Eco Ponto. Nº 36/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que providencie o retorno em 
prazo possível, do caminhão que fazia a coleta seletiva de lixo. 
REQUERIMENTOS: Nº 12/2020, de autoria do vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que envie a este parlamento cópia do 
Processo Administrativo que originou o empenho acima descrito 
que segundo conta o site transparência da prefeitura, o valor 
empenhado foi para cobrir despesa a ser realizada referente a 
restituição do ITB, em vista da desistência do declarante, a empresa 
Atrium S/A – Incorporadora e Construtora, de aquisição de imóvel. 
O Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Moção de Aplausos nº 02/2020, de autoria do vereador 
Rodrigo Francisco ao Senhor Rosandro de Moura Andrade, ex-
secretário do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Ambiental da Região Sul (CIDESASUL). Aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. USO DA PALAVRA 
PELOS VEREADORES EM TEMA LIVRE: Janio Atanásio de 
Souza, Edilaine A. Martins da costa, Rodrigo Francisco, Adnan Alli 
Ahmad, Charles Fernando Jorge de Souza, Tiago Pereira dos 
Santos, Cloves Pereira da Silva, Vanderlei Silva de Oliveira. Os 
pronunciamentos dos senhores vereadores estarão registrados no 
arquivo digital desta Câmara Municipal. O vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza solicitou questão de ordem para que incluísse 
novamente em pauta o Projeto de 
Lei nº 13/2020, do Executivo para leitura. O Presidente colocou em 
votação o pedido, os senhores vereadores aprovaram por 
unanimidade, sendo realizada a leitura pelo 1º secretário e 
posteriormente será encaminhado para as comissões competentes. 
ORDEM DO DIA: Discussão e votação do Projeto de Lei nº 07/20, 
do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a adequação da legislação 
do regime próprio de previdência dos servidores públicos do 
município de Jaciara (PREVJACI), em razão das alterações 
promovidas no sistema previdenciário pela emenda constitucional 



n.º 103/2019 e altera a redação da Lei Municipal n.º 1.417, de 13 de 
março de 2012, que reestrutura o regime próprio de previdência 
social do município de Jaciara/MT e dá outras providências". Projeto 
de Lei nº 07/20, do Poder Executivo, foi retirado de pauta pelo 
Presidente a pedido da vereadora Edilaine Aparecida Martins da 
Costa. Discussão e 2ª votação do Projeto de Emenda à Orgânica 
Municipal Lei nº 01/20, do Poder Legislativo, que “Altera o art. 44 da 
Lei Orgânica Municipal (Diminuir recesso parlamentar)". O Projeto 
de Emenda à Orgânica Municipal Lei nº 01/20, do Poder Legislativo 
foi aprovado por unanimidade dos vereadores. USO DA PALAVRA 
EM EXPLICAÇÃO PESSOAL pelos vereadores Edilaine A. Martins 
da costa, Rodrigo Francisco, Charles Fernando Jorge de Souza, 
Janio Atanásio de Souza. Os pronunciamentos dos senhores 
vereadores estarão registrados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 
encerrada a Sessão Ordinária. Eu, Cloves Pereira da Silva, 1º 
Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida, e votada, será 
assinada por mim, pelo Presidente e demais Vereadores. 

  
 
 
 
 
 
 


