
ATA Nº 06, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (27) vinte e sete de março de 
dois mil e dezoito. Realizada a chamada constatou-se a presença 
de todos os vereadores. O Presidente deu inicio a Sessão Ordinária 
na forma regimental, e convidou o vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira para fazer a leitura do texto bíblico. Expediente: O Vereador 
Vanderlei Silva de Oliveira solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 
05/2018, colocado o pedido em votação e aprovado pelos 
vereadores. Colocada a Ata nº. 05 em votação foi aprovada por 
unanimidade dos Vereadores. MATÉRIA PARA COMISSÕES: 
Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 16/2018, de autoria do 
Poder Executivo que: “Altera o art. 2º da Lei 1013/2005, a qual 
autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação 
com os municípios circunvizinhos com empréstimo de maquinário e 
consecução de serviços mútuos para melhoramento e manutenção 
das estradas que ligam a sede do município e dá outras 
providências”. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 16/2018, de autoria 
da Vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie no 
Bairro Jd. Aeroporto II na Rua 19 em frente a casa 71, a 
implantação de braço curvo com sapata e lâmpadas para a 
iluminação adequada, como também um redutor de velocidade.  Nº 
17/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
a implantação de postes com braços e lâmpadas no campo de 
futebol do Distrito de Celma. Nº 04/2018, de autoria do Vereador 
Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando manutenção, 
correção dos pontos críticos da estrada Estadual MT-457 que liga 
Jaciara até a MT-140. Nº 05/2018, de autoria do Vereador Leomar 
Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando providências quanto à reforma 
da ponte de madeira sobre o Córrego Marimbondo, que fica na 
Estrada Estadual MT-373, estrada essa que liga a grandes áreas 



produtivas de pecuária e agrícola como também a pontos turísticos, 
como a Cachoeira da Mulata. Nº 07/2018, de autoria do Vereador 
Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando providências quanto realização 
de operação tapa buracos nas ruas do Bairro Nova Jaciara, Cohab 
São Lourenço e Bairro Zé Araçá. Nº 08/2018, de autoria do 
Vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópias ao Exmo. Sr. 
Pedro Taques e Exmo. Sr. Max Joel Russi, solicitando providências 
quanto à destinação de recursos financeiros para a execução de 
pavimentação asfáltica. Nº 10/2018, de autoria do Vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando providências quanto à 
realização de tapa buracos no entorno da rodoviária de cidade. Nº 
11/2018, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando providências quanto ao acúmulo de água próximo ao 
Bairro Aeroporto II. Nº 06/2018, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando reparo na iluminação pública da 
Cohab São Lourenço e Jd. Vitória. Nº 07/2018, de autoria do 
Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que seja feito 
limpeza completa e reparo na iluminação pública no Jd. Aeroporto I. 
Nº 08/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
que sejam executados serviços de tapa buracos na Av. Antonio 
Ferreira Sobrinho, proximidades da Subestação. Nº 12/2018, de 
autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que seja 
adquirida uma usina móvel, de lama e massa asfáltica. Nº 13/2018, 
de autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
a realização de sinalização referente aos nossos pontos turísticos, 
nos respectivos locais: nas extremidades do município (entradas), 
Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, toda a extensão da Estrada 
Parque. Ainda, revitalizar o painel de divulgação já existente no 



inicio da referida MT. Leitura, discussão e votação dos 
REQUERIMENTOS: Nº 09/2018, de autoria da Vereadora Edilaine 
A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que: envie a Câmara municipal 
documentos demonstrando qual é a área municipal disponível para 
se instalar indústrias no município de Jaciara (distrito industrial). 
Que nos envie as quantidades de áreas doadas para os mesmos 
fins. Que nos envie a quantidade de propostas de áreas doadas e 
não instaladas até o presente momento. As áreas que foram 
doadas para possíveis empresas se instalarem no distrito industrial 
e as quais extrapolaram o prazo de início de execução de suas 
instalações o governo municipal fez a sua reversão? Se positivo, 
demonstre documental quais foram às empresas beneficiadas com 
o projeto (nome das empresas e seus CNPJ), bem como, os atos 
administrativos que comprovem que houve a proteção a clausula de 
reversão, insculpidas pelo principio da boa-fé objetiva e proteção ao 
patrimônio público. Nº 10/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. 
Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, que esclareça como foi planejado a obra realizada no 
Bairro Jardim Aeroporto, com o recurso do FNDE. Nº 10/2018, de 
autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que informe sobre o 
andamento das obras da Creche do Zé Araçá. Por que ainda não foi 
inaugurada? Qual a previsão de término da mesma? Qual o valor 
do recurso investido nesta obra? Uso da palavra em TEMA LIVRE 
pelos vereadores: Rodrigo Francisco, Edilaine Aparecida da Costa, 
Sérgio Lúcio da Silva, Antonio Zanin Marçal, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Charles Fernando Jorge de Souza, Vanderlei Silva de 
Oliveira, Leomar Rodrigues de Souza, Sidney de Souza Soares, 
Tiago Pereira dos Santos, e Cloves Pereira da Silva. Os seus 
pronunciamentos estarão registrados no arquivo digital da Câmara 
Municipal. O Uso da palavra em EXPLICAÇÃO PESSOAL foi 
dispensado pelos 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. 


