
ATA Nº 15, DE 29 DE MAIO DE 2018. 

 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (29) vinte e nove de maio de 
dois mil e dezoito. Realizada a chamada dos vereadores, constatou-
se a presença de todos. Em seguida deu início a Sessão Ordinária 
na forma regimental, e convidou o Pastor Cláudio para fazer a 
leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: O Vereador Sérgio Lúcio da 
Silva solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 14/2018 que foi 
colocado em votação e aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata 
nº. 14/2018 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade 
dos Vereadores. Uso da tribuna livre pelo secretário de Meio 
Ambiente, Sr. Leles Coutinho, que comentou sobre: licenças 
ambientais concedidas e as em andamento; discutiu sobre o 
problema que está acontecendo no Ecoponto, como queimada e 
fumaça; discutiu a respeito da falta de fiscalização de “águas 
servidas” em nosso município, entre outros, respondeu ainda aos 
questionamentos dos senhores vereadores. MATÉRIAS PARA 
COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 11/2018, 
de autoria do Legislativo (ver. Rodrigo), que: “Institui no calendário 
oficial do município, as comemorações alusivas ao dia municipal da 
oração”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 12/2018, de 
autoria do Legislativo (ver. Charles/Antonio Zanin), que: “Institui o 
Programa Educação no Trânsito nas escolas da Rede Pública de 
Ensino Municipal, e dá outras providências”. Leitura da Mensagem 
do Projeto de Lei nº 13/2018, de autoria do Legislativo (ver. 
Charles), que: “Obriga cartórios a divulgarem em local visível e de 
fácil acesso os caos de gratuidade e descontos nos serviços 
notariais garantidos pela Lei Federal nº 6.015/73”. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei nº 14/2018, de autoria do Legislativo 
(ver. Charles), que: “Torna obrigatório o hasteamento da Bandeira 
Nacional e a execução do Hino Nacional e do Hino do Município, 
nas escolas públicas municipais e privadas de Jaciara-MT”. Leitura 
da Mensagem do Projeto de Lei nº 15/2018, de autoria do 
Legislativo (ver. Leomar), que: “Acrescenta-se parágrafo único ao 



artigo 108 da Lei Municipal nº 1.208/09, que trata da reformulação 
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaciara-MT”. 
Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 11/2018, de autoria do Vereador 
Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que realize serviço de manutenção (patrolamento e limpeza) 
urgente, na estrada do Poguba Xoréu até a Fazenda Nossa 
Senhora Aparecida. Nº 21/2018, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que execute serviços de asfaltamento, iluminação e limpeza na Vila 
Martins. Nº 02/2018, de autoria do Vereador Sinval Chicarino 
Caires, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, com cópia a secretaria competente, para que realize a 
retirada do entulho que se encontra atrás do Centro de Eventos. Nº 
03/2018, de autoria do Vereador Sinval Chicarino Caires, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, para que realize operação tapa buracos na 
Rua Moema, no trecho entre as Ruas: Acoçê e Irerê, no Bairro 
Planalto. Nº 27/2018, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, com cópia a secretaria competente, para que arrume e 
ilumine o acesso que leva a AEMA. Nº 28/2018, de autoria do 
Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que realize serviço de troca de lâmpada na Rua 
Itararé, próximo ao Mercado Regional. Nº 29/2018, de autoria da 
Vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que providencie iluminação, bebedouro e 
substituição da areia e tela de proteção ao redor do parque de 
recreação, implantação de escada para o escorregador das 
crianças, na Praça JK. Nº 30/2018, de autoria da Vereadora 
Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que realize operação tapa buracos nas Ruas: Irerê, Tapuias, 
Tabajara, Miruna, em toda sua extensão. Uso da palavra em Tema 



Livre pelos vereadores: Rodrigo Francisco, Edilaine A. Martins da 
Costa, Sérgio Lúcio da Silva, Charles Fernando Jorge de Souza, 
Antonio Zanin Marçal, Sinval Chicarino Caires, Vanderlei Silva de 
Oliveira, Leomar Rodrigues de Souza, Sidney de Souza Soares, 
Tiago Pereira dos Santos e Cloves Pereira da Silva. Seus 
pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. Uso da palavra em EXPLICAÇÃO PESSOAL 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. 


