
ATA Nº 08, DE 10 DE ABRIL DE 2018. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (10) dez de abril 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 Charles Fernando Jorge de 
Souza para fazer a leitura do texto bíblico. Expediente: O Vereador 
Leomar Rodrigues de Souza solicitou a dispensa da leitura das Atas 
nº. 06 e 07/2018, colocado o pedido em votação e aprovado pelos 
vereadores. Colocadas as Atas nº. 06 e 07 em votação foram 
aprovadas por unanimidade dos Vereadores. MATÉRIA PARA 
COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de Decreto 
Legislativo Nº 01/2018, de autoria do Vereador Rodrigo que: 
“Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadão Jaciarense ao Sr. 
Marcelo Melo de Laet”. Em seguida, passou-se à discussão e 
votação do mesmo, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores. O vereador Rodrigo Francisco fez a entrega do Título 
de Cidadão Jaciarense ao homenageado. USO DA TRIBUNA 
LIVRE: pelo Sr. Jânio Atanásio de Souza, Secretário Municipal de 
Infraestrutura, que respondeu aos questionamentos dos senhores 
vereadores sobre a necessidade urgente da realização de alguns 
serviços como: tapa buracos, falta de água, recapeamento, entre 
outros. Discorreu sobre as dificuldades  enfrentadas para execução 
do serviço de tapa buracos devido o período das chuvas, comentou 
sobre os trabalhos já realizados, e os que pretende ainda realizar, 
disse que tem responsabilidade e competência para estar diante 
dessa secretaria. MOÇÕES DE APLAUSOS: Leitura, discussão, 
votação das Moções Nº 02, 03, 04/2018, de autoria do Vereador 
Rodrigo Francisco aos Policiais Civis: Sr. Márcio Moreira dos 
Santos, Srª. Kênia Fernandes Lima e Srª. Jucélia Lemes de 
Almeida. As Moções foram aprovadas por unanimidade dos 
vereadores e entregues ao homenageado Márcio Moreira dos 
Santos que no momento representou os demais. Foram lidas as 
INDICAÇÕES: Nº 09/2018, de autoria do Vereador Sidney de 
Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 



Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, 
solicitando que se tome providências quanto ao problema de falta 
de água na Cohab São Lourenço. Nº 10/2018, de autoria do 
Vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, solicitando que se providências quanto à realização de 
recapeamento nas ruas de nossa cidade. Nº 06/2018, de autoria do 
Vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, solicitando o cascalhamento e patrolamento dos 
pontos críticos da Estrada estadual Mt-373, que liga a grandes 
áreas produtivas de pecuária e agrícola, e também a pontos 
turísticos como a Cachoeira do Prata. Nº 07/2018, de autoria do 
Vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, solicitando serviço de patrolamento, reparo com 
cascalho na estrada vicinal que liga BR-363 a região da Água 
Grande. Nº 08/2018, de autoria do Vereador Leomar Rodrigues de 
Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, com cópia a secretaria competente, solicitando que 
providencie equipe exclusiva para o serviço de tapa buracos das 
ruas e avenidas que tem maior número de movimentação de 
veículos e pessoas, como as vias principais que dão acesso às 
escolas, creches, hospitais, a Cohab São Lourenço, ruas com 
grande fluxo do comércio e ruas e avenidas que ligam uma região a 
outra da cidade. Nº 06/2018, de autoria do Vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria de 
Assistência social, solicitando que a ampliação do salão do 
Conviver. Nº 07/2018, de autoria do Vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, 
solicitando reforma no prédio da cozinha única. Nº 08/2018, de 
autoria do Vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, solicitando que se limpe (varreção) as ruas 
e pinte os meios fios das ruas e avenidas onde está sendo feito a 



operação tapa buracos. Nº 10/2018, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, 
solicitando que executem serviço de iluminação no Parque D. 
Lucinha. Nº 11/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, solicitando que seja feito 
serviço de coleta de lixo no Bairro Jardim Esmeralda. Nº 07/2018, 
de autoria do Vereador Antonio Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, solicitando que viabilize a ampliação da equipe que 
trabalha na operação tapa buracos das ruas de nossa cidade. Nº 
08/2018, de autoria do Vereador Antonio Zanin Marçal, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, solicitando agilidade no processo de 
concessão dos pontos comerciais do Bosque e do Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT). Nº 12/2018, de autoria do Vereador 
Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, solicitando que O Poder Público retorne os ônibus da 
linha rural cachoeirinha e arrume a estrada que dá acesso à 
mesma. Nº 13/2018, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, com cópia a secretaria competente, solicitando que seja 
feito uma passagem de pedestres ao lado do campo de futebol do 
Aeroporto. Nº 14/2018, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, com cópia a secretaria competente, solicitando que a 
continuação da ajuda de custo aos estudantes que vão 
Rondonópolis. Nº 15/2018, de autoria do Vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, com cópia a secretaria competente, solicitando que seja 
construído meios fios e sarjetas nas Ruas: Irajá, Tocantins, Itaúna e 
Jaú. Nº 16/2018, de autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, solicitando que sejam 
instaladas lixeiras em todo o parque D. Lucinha. A leitura, discussão 



e votação dos requerimentos foram adiadas para próxima sessão 
pelo Presidente. Devido o horário excedido não houve o uso da 
palavra em Tema Livre. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 08/2018, do Poder Executivo, que: “Declara de 
Utilidade Pública a Associação São Lourenço – ASSL e dá outras 
providências”. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 11/2018, do 
Poder Executivo, que: “Altera o artigo 2º da Lei 1.592/2014, a qual 
autoriza o Poder Executivo a Conceder auxílio financeiro aos 
portadores de doença renal crônica em tratamento de hemodiálise 
fora do domicílio e dá outras providências”. Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 12/2018, do Poder Executivo, que: “Altera o artigo 
117 da Lei 1.208/2009, a qual dispõe sobre a reformulação do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaciara e dá 
outras providências”. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 
13/2018, do Poder Executivo, que: “Dispõe Sobre o veículo de 
divulgação oficial dos atos licitatórios do município de Jaciara e dá 
outras providências”. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 
09/2018, do Poder Legislativo, que: “Altera a Lei Nº 1.723/2016, e 
dá outras providências”. Não houve o Uso da palavra em 
EXPLICAÇÃO PESSOAL 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. 

 


