
    ATA Nº 10, DE 23 DE ABRIL DE 2019. 

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (23) vinte e três de abril de 
dois mil e dezenove. Depois de realizada a chamada dos 
vereadores pelo 1º Secretário, o Presidente iniciou a Sessão 
Ordinária na forma regimental, e convidou o vereador Tiago Pereira 
dos Santos para que fizesse a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: O Vereador Cloves Pereira da Silva solicitou a 
dispensa da leitura da Ata nº. 09/2019, a solicitação foi colocada em 
votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a da Ata nº. 
09/2019 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores. Matéria para Comissões: Leitura da Mensagem do 
Projeto de Lei Nº 20/2019, do Legislativo que “Institui o regime 
‘Ficha-Limpa’ como requisito para nomeação de servidores a cargos 
comissionados ou designação em função gratificada no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 
e do Poder Legislativo e dá outras providências”. Incluso para 
Leitura a Mensagem do Projeto de Lei Nº 14/2019, do Legislativo 
que “Dispõe sobre a autorização de doação com encargos de bem 
imóvel municipal para a Indústria e Comércio de Chapéus Karandá 
e dá outras providências”. Os projetos serão encaminhados para as 
comissões competentes. Uso da palavra em TEMA LIVRE pelos 
vereadores: Cancelado de conformidade de todos os vereadores 
para a votação de diversos projetos. ORDEM DO DIA: Discussão e 
Votação do Parecer Inconstitucional ao Projeto de Lei Nº 03/2019, 
do Executivo que: “Altera o Artigo 49 da Lei 1.180/19, o qual Dispõe 
sobre a Política de Atendimento da Criança e do Adolescente, 
Estabelece a estrutura e o Funcionamento do Conselho Mun. Dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do 
Fundo Municipal da Infância e da Adolescência”. O Projeto de Lei 
Nº 03/2019, do Executivo foi retirado de para ajustes pelo Poder 
Executivo, através do ofício nº 20/2019, em 23/04/2019 (Secretário 
de Gestão). Discussão e Votação da Emenda ao Projeto de Lei Nº 
07/2019, do Executivo que: “Dispõe sobre a reposição salarial dos 
vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do PREV-



JACI (Fundo Municipal de Previdência Social de Jaciara-MT) e dá 
outras providências”. Aprovada a Emenda Modificativa ao Projeto 
de Lei Nº 07/2019, do Executivo por unanimidade dos vereadores, 
seguindo para as Comissões para a Redação Final. Discussão e 
Votação do Projeto de Lei Nº 10/2019, do Executivo que: “Dispõe 
sobre a alteração do artigo 5º, 8º e 11º da Lei nº 1.655, de 26 de 
fevereiro de 2.015 e dá outras providências”. Foi pedido vista ao 
Projeto de Lei Nº 10/2019, do Executivo pelo vereador Rodrigo 
Francisco, sendo o pedido de vista aprovado pelos vereadores. 
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 17/2019, do Executivo 
que: “Estabelece Regras e Reajusta valores para concessão de 
diárias aos Servidores da Previdência de Jaciara/MT, e dá outras 
providências”. Foi pedido vista ao Projeto de Lei Nº 17, do 
Executivo pelo vereador Charles Fernando Jorge de Souza, sendo 
o pedido de vista aprovado pelos vereadores. Discussão e Votação 
do Projeto de Lei Nº 57/2019, do Executivo que: O Projeto de Lei Nº 
57/2019, do Executivo que determina: “Dá-se a Praça localizada no 
cruzado da Avenida Caetés com a Rua Baituva, na cidade de 
Jaciara, a denominação de ‘Praça Irmãos Nascimento’ e dá outras 
providências. O Projeto de Lei Nº 57/2019, do Executivo foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e Votação 
do Projeto de Lei Nº 03/2019, do Legislativo que: “Altera a Lei Nº 
1.723/2016 e dá outras providências”. O Projeto de Lei Nº 03/2019, 
do Legislativo foi aprovado com seis votos favoráveis (vereadores: 
Vanderlei/ Tiago/ Rodrigo/ Sidney/ Éverton/ Cloves) a cinco 
contrários (Edilaine/ Sérgio/ Antonio Zanin/ Adnan/ Charles). 
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº05/2019, do Legislativo 
que: “Dispõe sobre a regulamentação e funcionamento da Feira 
Livre do Produtor Rural, na Sede e nos Bairros do Município de 
Jaciara”. O Projeto de Lei Nº05/2019, do Legislativo foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Discussão e Votação do Projeto 
de Lei Nº06/2019, do Legislativo que: “Institui o Programa Educom 
– Educomunicação pelas ondas do rádio, no Município de Jaciara e 
dá outras providências”. O Projeto de Lei Nº 06/2019, do Legislativo 
foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e Votação 
do Projeto de Lei Nº 08/2019, do Legislativo que: “Dispõe sobre a 
gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua 



transmissão ao vivo, por meio da internet, no Portal Transparência 
de cada ente da Administração Pública Direta e Indireta Municipal”. 
O Projeto de Lei Nº 08/2019, do Legislativo foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Discussão e Votação do Projeto de 
Lei Nº 14/2019, do Legislativo que: “Institui o Programa ‘Empresa 
Amiga da Escola’ no Município de Jaciara/MT”. O Projeto de Lei Nº 
14/2019, do Legislativo foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Discussão e Votação do Projeto de Decreto Nº 
02/2019, do Legislativo que: “Dispõe sobre a sustação do Decreto 
nº 3.455 de 25 de janeiro de 2019, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, e dá outras providências”. O Projeto de Decreto Nº 
02/2019, do Legislativo foi aprovado com seis votos favoráveis 
(vereadores: Vanderlei/ Tiago/ Rodrigo/ Sidney/ Éverton/ Cloves) a 
cinco contrários (Edilaine/ Sérgio/ Antonio Zanin/ Adnan/ Charles). 
Discussão e Votação da Emenda ao Projeto de Resolução Nº 
04/2019, do Legislativo que: “Altera Artigos da Seção I – Das faltas 
e Licenças, do Capítulo V, do Título XI, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Jaciara/MT e dá outras providências”. A 
Emenda ao Projeto de Resolução Nº 04/2019, do Legislativo foi 
aprovada por unanimidade e segue para a Redação Final. O Uso da 
palavra em Explicação Pessoal pelos vereadores foi dispensado 
pelos vereadores. O Presidente agradeceu a presença de todos e 
nada mais havendo a tratar 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. 

 

 

 

 

 

 


