
  
 
 

ATA Nº 17, DE 02 DE JUNHO DE 2020 
 
Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 

Câmara de Vereadores reuniu-se em (02) dois 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 a funcionária Samantha Alcântara de Almeida Silva para 
realizar a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação 
da Ata nº 16/2020. O Vereador Sidney de Souza Soares solicitou a 
dispensa da leitura, que foi aprovado pelos vereadores. Colocada a 
da Ata nº 16/2020 em votação, foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores. MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem 
do Projeto de Lei Nº 11/2020, do Executivo que “Concede aos 
profissionais de Educação Física, que prestem serviços como 
personal trainer particular, acesso livre às academias de ginástica, 
clubes, hotéis e similares 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 13/2020, 
do Executivo que "Dispõe sobre o incremento da transparência na 
divulgação das despesas e atos administrativos praticados pelo 
município no enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus 
(Covi-19), sobretudo nos casos em que houver dispensa d 
procedimento licitatório e dá outras providências". Os projetos serão 
encaminhados para as Comissões competentes. LEITURA DAS 
INDICAÇÕES: Nº 33/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira 
dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que seja dado incentivo financeiro para os 
profissionais da saúde. Nº 34/2020, de autoria do vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que seja dada uma assistência àqueles 
contratados dispensados. Nº 02/2020, de autoria do vereador Jânio 
Atanásio de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, visando a necessidade da implantação de 
material fresado no final da Rua B, Jardim São Nicolau. Nº 03/2020, 
de autoria do vereador Jânio Atanásio de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, visando a 
implantação de material fresado na Avenida Washington Luis, na 



Vila Martins, lateral da BR 364, sentido Escola Amélia Freire 
Gomes. Nº 02/2020, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que sejam realizados serviços no PSF e continuidade do 
asfalto de Celma. Nº 10/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira 
dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que realize melhorias e construção de 
calçadas na Avenida Antonio Ferreira Sobrinho da Praça Tamoios 
até o seu final. Nº 11/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira 
dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja pago através de projeto de 
lei o adicional de insalubridade em grau máximo, o equivalente a 
40% do salário base de todos trabalhadores de instituições de 
saúde pública do município onde haja atendimento de pacientes 
infectados pelo coronavírus. Nº 30/2020, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para a realização de 
melhorias na iluminação pública do Bairro São Francisco. Nº 
31/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja contratado um seguro de vida em grupo, com 
previsão de pagamento de natureza indenizatória para servidores 
da área de saúde que estão na linha de frente do combate ao 
coronavírus no Município de Jaciara. Nº 32/2020, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada 
a construção de um recuo (estacionamento) nos passeios das 
Avenidas: Antonio Ferreira Sobrinho (Escola São Francisco e 
Escola Dom Bosco) e Avenida Coroados (Escola Albert Einstein). 
Nº 19/2020, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
providencie um bebedouro, faça substituição da areia do parque de 
recreação da Praça João Pereira (ou JK). Nº 20/2020, de autoria da 
vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que coloque um redutor 
de velocidade (tartaruga/olho de gato) na Rua Tupi, nas 
proximidades do antigo bar do Jurandir, no Bairro Santa Rita, 
também colocar placas de sinalização para informar que existe o 
redutor de velocidade no local. Nº 21/2020, de autoria da vereadora 
Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que realize manutenção na estação 
de tratamento de esgoto (ETE), no Bairro Jardim Aeroporto 2. Nº 
15/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira de 



Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que realize a limpeza dos lixos domésticos e retirada 
dos entulhos acumulados nas calçadas do centro de nossa cidade. 
Nº 16/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira de 
Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que determine ao setor competente que proceda ao 
conserto de vazamento da tubulação de água na Rua 08, em frente 
à casa nº 12, no Bairro Zé Araçá. Nº 17/2020, de autoria do 
vereador Vanderlei Silva de Oliveira de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
determine que se proceda à reparação, à reabilitação ou 
substituição da tubulação de água do sistema de abastecimento em 
toda a cidade de Jaciara. REQUERIMENTOS: Nº 09/2020, de 
autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
envie ao Legislativo as cópias das leis aprovadas que ainda não 
foram encaminhadas para o devido arquivo. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nº 09/2020, 
de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que envie a este 
parlamento as cópias da arrecadação orçamentária geral do 
município, referente aos anos de : 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nº 10/2020, 
de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para requerer que 
envie cópias dos contratos, notas fiscais, notas de empenho, dos 
pagamentos das obras ou melhorias realizadas pela empresa 
Orlando M. de Almeida Neto. Andamento e situação dessas obras e 
data de término. Relatórios das obras/fiscais de contrato. cópias dos 
contratos, notas fiscais, notas de empenho, dos pagamentos das 
empresas a seguir: empresa especializada para execução da obra 
do PRAD(Programa de recuperação de área degradada), 
construção de cerca e plantio de árvores no Bairro Elias Domingos, 
valor de R$94.217,29; Construção da passarela suspensa na 
Cachoeira da Mulata no valor de R$50.143,94; Reforma e 
adequação da Nova Sede da Secretaria Municipal de Saúde, valor 
de 32.015,23; construção de academia ao ar livre no Distrito de 
Celma, valor R$35.062,96; Contrato 0141/2016, que tem por objeto 
de contratação de empresa especializada para implantação de obra 
de infraestrutura central de triagem do PAC 2 (empresa responsável 
pela execução da obra: Machado e Carvalho Construções); 
esclarecer ainda, quanto resta a pagar e quanto já se pagou; qual o 



critério usado para escolha do local da obra; qual o prazo de 
término da obra e como se encontra a construção da mesma;  
Pagamentos e serviços  prestados a Masson Odontologia Eirelli; 
Cópia dos contratos, quais foram os serviços realizados e cópias de 
pagamentos desses serviços. O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Nº 11/2020, de autoria do 
vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que informe qual o 
critério usado para adesão realizada junto ao pregão presencial da 
Prefeitura de Suzano – SP onde o Termo de Adesão nº 06/20 e 
05/20, sendo firmado a Empresa Método Uniformes Eireli. Deve ser 
disponibilizado os seguintes documentos: Cópia do contrato com 
essa empresa; Cópias das notas de aquisições das cópias das 
notas dos uniformes; Cópias das notas dos tênis escolares. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Nº 04/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que informe sobre: A arrecadação 
financeira do DAE de Jaciara, encaminhando a esta Casa, cópia do 
relatório dos valores lançamentos sobre o consumo de água de 
janeiro a maio de 2020; cópia do relatório dos valores recebidos 
pelo DAE de janeiro a maio de 2020; relatório simplificado contendo 
porcentagem de consumidores inadimplentes com o DAE. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Lido o oficio nº 16/2020, da Câmara Municipal para 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz do Trabalho da Vara do 
Trabalho de Jaciara-MT. USO DA PALAVRA PELOS 
VEREADORES EM TEMA LIVRE: Antonio Zanin Marçal, Charles 
Fernando Jorge de Souza, Adnan Alli Ahmad, Rodrigo Francisco, 
Janio Atanásio de Souza, Edilaine A. Martins da costa, Sidney de 
Souza Soares, Tiago Pereira dos Santos, Cloves Pereira da Silva, 
Vanderlei Silva de Oliveira. ORDEM DO DIA: Discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 09/20, do Poder Legislativo, que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade de reservatórios e captadores de água da chuva 
nos postos de combustíveis e estabelecimentos de lavagem de 
veículos e dá outras providencias”. O vereador Janio Atanásio de 
Souza ausentou-se, pois, não estava se sentindo bem. 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. 

  



 
 
 
 
 


