
 
 
 

ATA Nº 15, DE 19 DE MAIO DE 2020 
 
Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 

Câmara de Vereadores reuniu-se em (15) quinze de maio de dois 
mil e vinte. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário 
constatou-se a ausência do vereador Janio Atanásio de Souza, 
devidamente justificada por atestado médico. O Presidente deu 
início a Sessão Ordinária na forma regimental, e convidou a 
vereadora Edilaine Aparecida Martins da Costa para a leitura do 
texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 14/2020. O 
Vereador Tiago Pereira dos Santos solicitou a dispensa da leitura, 
que foi aprovado pelos vereadores. Colocada a da Ata nº 14/2020 
em votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. 
MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de 
Lei Nº 07/2020, do 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". Leitura 
da Mensagem do Projeto de Lei Nº 08/2020, do Executivo que 
"Altera o estatuto dos servidores públicos da Administração Direta, 
Autárquias e das Fundações e dá outras providências". Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei Nº 11/2020, do Legislativo que 
"Concede aos profissionais de educação física que prestam 
serviços como personal trainer particulares, acesso livre as 
academias de ginástica, clubes, hotéis e similares e dá outras 
providências". Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 12/2020, 
do Legislativo que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e 
similares anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados 
contra crianças e adolescentes e suas penas, e dá outras 
providências". Os projetos serão encaminhados para as Comissões 
competentes. LEITURA DAS INDICAÇÕES: Nº 02/2020, de autoria 
do vereador Adnan Alli Ahmad, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que realize manutenção na 
estrada do Brilhante onde necessita de um trabalho efetivo do 
asfalto até o entroncamento do Cachoeirinha e do Poguba com 
limpeza do mato para maior visibilidade. Nº 03/2020, de autoria do 



vereador Adnan Alli Ahmad, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que viabilize um espaço que 
seja usado para conversação em final de tarde com bancos e 
plantas ornamentais. Nº 28/2020, de autoria do vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja reativado o PAA em nosso 
município. Nº 29/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja reformada a quadra da Praça do Centro de 
Eventos/Rodoviária. Nº 13/2020, de autoria da vereadora Edilaine 
A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que providencie a Criação do Comitê 
de Transparência, prevenção e enfrentamento ao Coronavírus – 
Covid-19, no município de Jaciara. Nº 14/2020, de autoria da 
vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que elabore um Decreto 
instituindo o Programa “Jaciara Solidária”. Nº 15/2020, de autoria da 
vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie a 
elaboração das peças orçamentárias LDO, LOA, PPA, para o 
exercício financeiro de 2021, a anistia fiscal do que é previsto em 
impostos e taxas aos contribuintes de 2020, no que tange a 
cobertura realizada pelo Governo Federal no exercício financeiro de 
2020. Nº 24/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada a pavimentação 
asfáltica na Rua Irapuru no Bairro Santa Luzia. Nº 25/2020, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja instalado dois redutores de velocidade (quebra-molas) na Rua 
Acoçê no Bairro Santo Antonio.  Nº 26/2020, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que sejam realizadas 
melhorias da iluminação pública dos Bairros Jardim Clementina e 
Leblon. Nº 01/2020, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que sejam efetuados pagamentos devidos ao Abrigo Sombra 
da Acácia. REQUERIMENTOS: Nº 07/2020, de autoria do vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que envie cópias de todos os 
contratos e notas de aquisições junto à empresa O Americano 
Móveis e também da Empresa Depósito do Rubinho, entre os anos 
de 2013 até a presente data. O Requerimento foi aprovado por 



unanimidade dos vereadores presentes. Nº 08/2020, de autoria do 
vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que envie relatórios com 
informações sobre serviços prestados ou produtos adquiridos pela 
prefeitura, especificamente por notas desses serviços ou produtos, 
com cópia do empenho e de quem fiscalizou e assinou. Empresas: 
Aerotri-Aerofotogrametria e cartografia LTDA; Construtora Neto e 
Santos-EPP; Atrium S/A Incorporadora e Construtora; Gisele 
Cristina Camilo (todos os contratos); JF Construtora e 
Incorporadora. O Requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Nº 09/2020, de autoria do vereador Rodrigo 
Francisco, o requerimento foi retirado de pauta pelo autor. USO DA 
PALAVRA EM TEMA LIVRE PELOS VEREADORES: Antonio Zanin 
Marçal, Adnan Alli Ahmad, Charles Fernando Jorge de Souza, 
Edilaine A. Martins da Costa, Rodrigo Francisco, Sidney de Souza 
Soares, 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. ORDEM DO DIA: Discussão e votação da Redação Final 
ao Projeto de Lei Nº 44/2019, do Executivo que “Dispõe sobre a 
autorização de uso onerosa do Ginásio Poliesportivo Guido 
Inocêncio Chimatti; da Praça Tamoios; Estádio Municipal Márcio 
Cassiano da Silva e Campo Pista de Atletismo do Jardim 
Aeroporto”. A Redação Final foi aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes. USO DA PALAVRA EM EXPLICAÇÃO 
PESSOAL dispensados pelos vereadores. 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. 

  
 
 
 
 


