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 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (30) trinta de maio de dois mil e dezessete. 
Realizada a chamada dos vereadores, o Presidente iniciou a Sessão 
Ordinária na forma regimental e convidou o Vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira para fazer a leitura do texto bíblico. O Presidente solicitou um 
minuto de silêncio em razão da morte do Senhor José Alves Pereira da 
Silva – funcionário da Prefeitura Municipal. Expediente: O Vereador 
Vanderlei Silva de Oliveira pediu a dispensa da leitura da Ata nº 14/2017 e 
colocado em votação, foi aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata 
nº14/2017 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores. Uso da tribuna pelo dr. Haitam Ahmad, que deu explicações  
sobre o projeto  de qualificação das organizações sociais e esclareceu 
dúvidas dos vereadores. Matérias para as Comissões: Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei nº18/2017, de autoria do Poder Executivo, 
que: “Dispõe sobre reposição salarial dos vencimentos dos servidores 
públicos efetivos, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo de 
9Jaciara/MT e dá outras providências”. Leitura da Mensagem do Projeto de 
Lei nº19/2017, de autoria do Poder Executivo, que: “Dispõe sobre reposição 
salarial dos vencimentos dos servidores públicos efetivos, ativos, inativos e 
pensionistas e contratados da Educação – Exclusivamente do Magistério, 
do Poder Executivo de Jaciara/MT e dá outras providências”. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei nº20/2017, de autoria do Poder Executivo, 
que: “Altera o §2º do artigo 1º da Lei 844, de 30 de agosto de 2011, a qual 
dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para firmar 
contrato de concessão de uso de bem imóvel de propriedade do município 
com o Batalhão de Polícia Militar de Jaciara/MT e dá outras providências”. 
Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº17/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que: “Dispõe sobre reposição salarial dos vencimentos dos 
servidores públicos efetivos e comissionados e alteração das Leis nº1.417, 
de 13 de março de 2.012 e 1.945, de 28 de dezembro de 2.012 da PREV-
JACI – Fundo Municipal de Previdência de Jaciara/MT e dá outras 
providências”. Os projetos serão encaminhados às Comissões 
competentes. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 01/2017, de autoria do 
Vereador Claudinei Pereira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando a viabilização de placas com os nomes 
dos logradouros públicos do município em todas as ruas que se encontram 
sem a devida identificação. Nº 02/2017, de autoria do Vereador Claudinei 



Pereira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que seja destinado parte do recurso do DAE/JAC para 
financiamento de caixas d’água para as famílias carentes do município. Nº 
03/2017, de autoria do Vereador Claudinei Pereira, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando melhorias da Rua 
Narciso, Bairro Jd. Aurora. Nº 14/2017, de autoria do Vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que se faça calçada em frente ao 
campo da COHAB São Lourenço. Nº 15/2017, de autoria do Vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando troca d lâmpadas nas Ruas: Tupy/Iraés 
e Guaiçara/Tupy. Nº 16/2017, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que sejam criados pontos de ônibus escolar no Bairro Aeroporto 
II. Nº 06/2017, de autoria do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
que se faça praças nos terrenos institucionais dos Bairros Nova Jaciara e 
Florais do Planalto. Nº 08/2017, de autoria do Vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que seja disponibilizada a área para estacionamento de veículos 
articulados, que se encontram no Bairro Santa Luzia, às margens da BR 
364, entre a Avenida Pajé e a Rua Itatinga. As indicações serão 
encaminhadas aos órgãos competentes. REQUERIMENTO: Nº 10/2017, de 
autoria do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando informações quanto 
ao esgoto doméstico produzido pelo Edifício Coroados que é lançado na 
galeria de águas pluviais. Se há autorização do DAE/JAC ou qualquer órgão 
público para tal procedimento. Se houver, enviar cópia da autorização. Se 
não houver, quais medidas serão adotadas pelo departamento? 
REQUERIMENTO: Nº 11/2017, de autoria do Vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando documentos do DAE: Cópia de alvará/ lista de contendo os 
equipamentos e materiais do laboratório do DAE/JAC, cópia do Plano de 
Coleta e amostragem 2017, cópia dos laudos das análises realizadas no 1º 
quadrimestre do ano, com as respectivas datas, horários e locais de coleta, 
informando ainda, qual a metodologia que fora utilizada, especialmente dos 
parâmetros analisados como: a) microbiologia (coliformes totais, e 
termotolerantes E. Coli); b) físico-químicos (cloro residual, PH, cor e 
turbidez).  REQUERIMENTO: Nº 11/2017, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando cópia dos holerites dos servidores públicos relativos ao 
mês em que houve pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia, 



especificando quantos meses foram convertidos. REQUERIMENTO: Nº 
01/2017, de autoria do Vereador Cleiton Godoi Soares, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
informações acerca do Instituto Federal de MT. 1- Qual a atual situação do 
projeto arquitetônico de engenharia, referente à construção do IFMT, em 
Jaciara, que inicialmente foi desenvolvido pela central de projetos da AMM. 
Os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores e 
serão encaminhados aos órgãos competentes. CORRESPONDÊNCIA: 
Leitura do convite para Audiência pública no Anfiteatro Jonas Pinheiro, para 
tratar assuntos da Organização Social de Saúde. Uso da palavra em TEMA 
LIVRE pelos vereadores: Claudinei Pereira, Cleiton Godoi Brasileiro, 
Antonio Zanin Marçal, Rodrigo Francisco, Edilaine Aparecida Martins da 
Costa, Leomar Rodrigues de Souza, Vanderlei Silva de Oliveira, Sidney de 
Souza Soares, Tiago Pereira, Cloves Pereira da Silva. Os seus 
pronunciamentos estarão registrados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. O Uso da palavra em Explicação Pessoal foi dispensado pelos 
senhores vereadores. 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. 

 


