
 
     
 
 

ATA Nº 20, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 
Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 

Câmara de Vereadores reuniu-se em (20) vinte de junho de dois mil 
e vinte. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, 
constatou-se a ausência do vereador Leomar Rodrigues de Souza, 
que estava de atestado médico. O Presidente deu início a Sessão 
Ordinária na forma regimental, e convidou o vereador Vanderlei 
Silva de Oliveira da Costa para realizar a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 19/2020. O Vereador 
Sidney de Souza Soares solicitou a dispensa da leitura, e o pedido 
foi aprovado pelos vereadores. A Ata nº 19/2020 foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade dos Vereadores. MATÉRIA 
PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 
16/2020, do Executivo que "Dispõe sobre autorização de doação 
com encargos de bem imóvel municipal e dá outras providências". 
O Projeto de Lei Nº 16/2020, do Poder Executivo será encaminhado 
para as comissões. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 
17/2020, do Executivo que "Dispõe sobre autorização de doação de 
bem imóvel municipal para a nova sede do Ministério Público de 
Jaciara e dá outras providências". O Projeto de Lei Nº 17/2020, do 
Poder Executivo será encaminhado para as comissões. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei Nº 18/2020, do Executivo que "Dispõe 
sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, no 
Orçamento Corrente, e dá outras providências". O Projeto de Lei Nº 
18/2020, do Poder Executivo será encaminhado para as comissões. 
Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 19/2020, do Executivo 
que "Dispõe sobre autorização com encargos de doação de bem 
imóvel municipal para a empresa COOPERFIBRAS e dá outras 
providências". O Projeto de Lei Nº 19/2020, do Poder Executivo 
será encaminhado para as comissões. LEITURA DAS 
INDICAÇÕES: Nº 39/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira 
dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que seja cedido o galpão existe no Jardim 
Aeroporto II para a Empresa Reciplast do Sr. Sérgio Luiz Barbosa. 
Nº 40/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
sejam adquiridos através do Consórcio Municipal de Saúde da 
região Sul, alguns leitos de UTI, ofertados pelo Governo do Estado, 



através do Deputado Max Russi. Nº 36/2020, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que seja ampliado o 
projeto CuidaIdoso, para atender as pessoas com necessidades 
especiais. Nº 37/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que viabilize a reforma da ponte do Rio 
Água Grande, que tem seu acesso pelo Bairro Jardim Leblon. Nº 
38/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
que estude a possibilidade da aplicação de mão única na Rua 03 da 
Cohab São Lourenço. Nº 04/2020, de autoria do vereador Rodrigo 
Francisco, foi retirada de pauta pelo mesmo. Inclusa na pauta a 
indicação Nº 22/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, determinando e recomendando algumas posturas a serem 
tomadas, as quais foram solicitadas pelo TCE/MT, por ocasião da 
apreciação das contas anuais de governo do exercício de 2018, 
referente ao Poder Executivo. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 
REQUERIMENTOS: Nº 11/2020, de autoria do vereador Vanderlei 
Silva de Oliveira foi retirado de pauta pelo mesmo. Nº 03/2020, de 
autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
esclareça: Com relação as transferência recursos SUS – outros 
Prog. Fundo/Fundo-Principal: Recursos do exercício Corrente. 
Código 1718.03.9.1.00.00 descrição Coronavírus (Covid-19) – 
enfrentamento emergência valor R$184.896,13 dia 09/04/2020; 
Código 1718.03.9.1.00.00 descrição Coronavírus (Covid-19) – 
enfrentamento emergência valor R$93.982,17, dia 31/03/2020. Se 
estes recursos foram utilizados, enviar notas e empenhos 
comprovando com o quê foi gasto. Se negativo, enviar 
demonstrativos justificando onde serão gastos esses recursos.  O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes.  Nº 04/2020, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins 
da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que esclareça: em relação às transferências da 
União, código 1718. 00.0.0.00.00.00.00. Em relação às receitas 
acumuladas – transferência do Estado-exercício 2020. Código 
1720.00.0.0.00.00.00.00. Código 1728.00.0.0.00.00.00.00. Se estes 
recursos foram utilizados, enviar notas e empenhos comprovando 
com o quê foi gasto. Se negativo, enviar demonstrativos justificando 
onde serão gastos esses recursos. Nº 05/2020, de autoria da 
vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar 



Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que envie 
relatório registro de passagem do veículo lotado na Secretaria de 
Saúde, Fiat toro Freedom AT9, placa QCR 7206/MT de cor branca, 
referente aos anos 2019/2020; Que envie relatório registro de 
passagem de veículo Toyota Hilux SWSR de placa QCG 5329, ano 
2018/2019, veículo locado prestando serviços à prefeitura de 
Jaciara, pelo fornecedor OCEAN TRANSPORTES E SERVIÇOS 
LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 17.672.526/0001-10, referentes aos 
anos de 2019/2020. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes.  Nº 13 “A”/2020, de autoria do vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que envie a este vereador 
informações arespeito do valor total que a municipalidade já 
arrecadou de janeiro a 25 de junho do corrente exercício, 
dentrereceitas próprias e aquelas originadas de outros entes 
federativos, tendo em vista, a necessidade de se garantir a 
fiscalização plena exercida pelo Legislativo sobre os trabalhos do 
Executivo Municipal. O Requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. Nº 14/2020, de autoria do vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que informe: Qual o montante de: 
dívidas fundadas (consolidadas) do Município, discriminando: 
credor, valor da dívida que ainda se deve pagar, valor de parcelas; 
dívidas com fornecedores, detalhando nomes e valores; dívidas 
com a Prev-Jaci; dívidas com a Energisa. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nº 15/2020, 
de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que envie a cópia 
do Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, a 
respeito do Empenho nº 3613, da data de 11/05/2020, no valor de 
R$ 356.672,59, realizado por meio de Dispensa de Licitação, 
Natureza: restituição de ITBI. O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Incluso o requerimento 
verbal Nº 05/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, convocando ao Secretário de Finanças Senhor  
Ronievon Miranda da Silva, para comparecer na sessão ordinária 
de 29/06/2020, para prestar esclarecimentos. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO DAS MOÇÕES DE APLAUSOS: Nº01/2020, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Sr. 
Isaías Gomes de Souza, presidente do sindicato dos trabalhadores 
da Usina da Indústria do Álcool. A Moção foi aprovada por 
unanimidade. Nº02/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 



Jorge de Souza, ao Sr. Wellington Oliveira da Silva, Presidente da 
Sintrovale. A Moção foi aprovada por unanimidade. Nº03/2020, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Sr. 
Francisco Canindé da Silva, Presidente do Sindicato Rural dos 
Trabalhadores Rurais. A Moção foi aprovada por unanimidade. USO 
DA PALAVRA PELOS VEREADORES EM TEMA LIVRE: Charles 
Fernando Jorge de Souza, Rodrigo Francisco, Janio Atanásio de 
Souza, Edilaine A. Martins da costa, Adnan Alli Ahmad, Antonio 
Zanin Marçal, Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira dos Santos, 
Cloves Pereira da Silva, Vanderlei Silva de Oliveira. Os 
pronunciamentos dos senhores vereadores estarão registrados no 
arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão 
e votação do Projeto de Lei nº 07/20, do Poder Executivo que 
"Dispõe sobre a adequação da legislação do regime próprio da 
previdência dos servidores públicos do município de Jaciara, “Prev-
Jaci” em razão das alterações promovidas no sistema 
previdenciário pela emenda constitucional Nº 103/2019, e altera a 
redação da Lei Municipal Nº 1.417 de 13 de março de 2012, que 
reestrutura o Regime Próprio de Previdência social do município de 
Jaciara-MT e dá outras providencias. O Projeto de Lei nº 07/20, do 
Poder Executivo foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Discussão e votação do Projeto de decreto nº 01/20, do Poder 
legislativo que "Dispõe sobra as Contas Anuais do Exercício 2018, 
Prefeito Abduljabar Galvin Mohammad”. Pedido de vista ao Projeto 
de decreto nº 01/20, do Poder legislativo pela vereadora Edilaine A. 
Martins da Costa. Incluso para Discussão e votação do Projeto de 
Lei nº 18/20, do Poder Executivo COM EMENDAS. A vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa pediu vista ao projeto. USO DA 
PALAVRA EM EXPLICAÇÃO PESSOAL dispensado 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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


