
ATA Nº 04, DE 12 DE MARÇO DE 2019. 

 

  

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (12) doze de março de dois 
mil e dezenove. Depois de realizada a chamada dos vereadores 
pelo 1º Secretário, o Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma 
regimental, e convidou a colaboradora Samantha Alcântara Santos 
para que fizesse a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: O 
Vereador Cloves Pereira da Silva solicitou a dispensa da leitura da 
Ata nº. 38/2018, a solicitação foi colocada em votação e aprovada 
pelos vereadores. Colocada a Ata nº. 38/2018 em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. Uso da 
Tribuna pelo Sr. Secretário José Eduardo Bartucci, que respondeu 
aos questionamentos dos vereadores, esclarecendo dúvidas. 
Matérias para Comissões: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei 
Nº 59/2018, do Executivo que "Dispõe sobre acesso gratuito em 
eventos sócio culturais às pessoas com deficiência, e dá outras 
providências". Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 07/2019, 
do Executivo que "Dispõe sobre a reposição salarial dos 
vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do PREV-
JACI, Fundo Municipal de Previdência Social de Jaciara/MT, e dá 
outras providências". 

 

Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 09/2019, do Executivo 
que Dispõe sobre  

 

e dá outras providências. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 
10/2019, do Executivo que "Dispõe sobre a alteração dos arts. 5º, 
8º e 11 da Lei n.º 1.655, de 26 de fevereiro de 2015, e dá outras 
providências". 

 

 



 

Incluso para Leitura da Mensagem, a pedido do Executivo o Projeto 
de Lei Nº 12/2019, do Executivo que  

 

 

Os projetos serão encaminhados para as comissões.  

 

 

LEITURA DAS INDICAÇÕES: Nº 06/2019, de autoria do vereador 
Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que oficialize a empresa Energisa para que 
faça serviço de manutenção, patrolamento e extensão de rede de 
abastecimento de energia da Rua Baituva. Nº 07/2019, de autoria 
do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizado 
serviço de manutenção e patrolamento na estrada da Cachoeirinha 
e Brilhante. Nº 08/2019, de autoria do vereador Cloves Pereira da 
Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que sejam contratados médicos para dar suporte no 
atendimento do pronto socorro do Hospital Municipal. Nº 07/2019, 
de autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja informada a Empresa Energisa a necessidade da retirada de 
postes em vários pontos de nossa cidade, que estão em locais 
indevidos. Nº 08/2019, de autoria do vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja construídas passarelas em pontos críticos 
da BR 364 perímetro urbano (com cópia ao DNIT). Nº 09/2019, de 
autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja dada a continuidade nos meio fios nas Ruas Irahés e Guaiçara, 
no Bairro São Sebastião. Nº 01/2019, de autoria do vereador 
Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie o 



serviço de limpeza e a retirada de lixos e entulhos na parte interna 
do Cemitério Municipal. Nº 02/2019, de autoria do vereador Leomar 
Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que providencie caixas de captação 
de águas (bueiros) da Avenida Botocudos em frente ao novo 
Fórum, até a Escola Magda Ivana. As indicações 05 e 06/2019, do 
vereador Vanderlei Silva de Oliveira, foram retiradas de pautas. Nº 
07/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que realize a retirada com urgência dos lixos (transbordo) do 
Bairro Jardim Aeroporto. Nº 08/2019, de autoria da vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que realize patrolamento 
e cascalhamento, e roçagem nas margens da estrada rural do 
Assentamento São Francisco. Nº 09/2019, de autoria da vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie a 
manutenção das manilhas no final da Rua Uirapuru, Rua B, 
recuperação de área degradada causada pelas fortes enxurradas 
no final da Rua A, ambas na Vila Comunitária. Nº 10/2019, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
sejam realizados reparos nas galerias Pluviais de nosso Município. 
Nº 11/2019, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que sejam realizadas obras de tapa buracos, limpeza 
e patrolamento no Jardim Aurora.  Nº 12/2019, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que sejam 
realizadas vistorias nas casas doadas do Bairro Aeroporto 2. Nº 
01/2019, de autoria do vereador Sidney de Souza Soares, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja analisada a atual situação do Mercado Regional 
(antiga feira municipal) de Jaciara. Nº 02/2019, de autoria do 
vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada obra 
de limpeza na calçada lateral da Escola –CEJA- Marechal Rondon, 



até o PSF 08, na Avenida Tupiniquins. Nº 04/2019, de autoria do 
vereador Antonio Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que viabilize uma 
reunião com o gerente da Empresa de Correios e Telégrafos para 
solucionar o problema da não entrega de correspondências em 
alguns bairros de nossa cidade. Nº 05/2019, de autoria do vereador 
Antonio Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que viabilize uma reunião da 
Secretaria de Saúde com os médicos de nossa cidade para que, em 
seus receituários, eles prescrevessem, na medida do possível, 
medicamentos que são encontrados na farmácia do SUS. LEITURA 
E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS: Nº 01/2019, de autoria do 
vereador Leomar Rodrigues de Oliveira, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que informe a 
Relação com os nomes dos funcionários que possuem mais de 
duas férias vencidas e licença prêmio, até a presente data. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
05/2019, de autoria do vereador Mauro Bosco Cabral, à Mesa 
Diretora, para que seja anulada a última eleição da Mesa Diretora, 
realizada em 27/11/2018, para o biênio da atual legislatura. O 
requerimento foi reprovado por dez votos contrários. Nº 06/2019, de 
autoria do vereador Mauro Bosco Cabral, à Mesa Diretora, para que 
sejam anulados todos os atos praticados na Sessão Ordinária 
realizada em 08/03/2019. O requerimento foi reprovado por dez 
votos contrários. Nº 06/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. 
Martins da Costa, ao Senhor Vanderlei Silva de Oliveira, presidente 
da Câmara Municipal, para que seja convocado o Procurador 
Jurídico do Município de Jaciara, para estar na Sessão Plenária do 
dia 09/04/2019, para prestar informações referentes à Empresa 
Sanches Tripoloni;  Ação judicial que trata da redivisão territorial da 
MT 140; Distrito Industrial; Obra do ginásio ao lado do Centro de 
Eventos; Aterro Sanitário; Poluição do Rio Tenente Amaral, 
causada pelo rompimento da barragem da Usina Porto Seguro. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
05/2019, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
envie a este Parlamento Municipal, quanto aos esportes radicais, 



cópia dos comprovantes de pagamento do Instituto Case de 
Desenvolvimento, referente aos artistas que realizaram shows nos 
Esportes Radicais. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. Nº 06/2019, de autoria do vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que envie a este Parlamento 
Municipal cópia dos comprovantes de pagamento feitos para a 
Empresa Comunicasom Eventos. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 07/2019, de autoria do vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que informe a este Parlamento 
Municipal sobre assunto veiculado nas redes sociais referente à 
contratação de 15 médicos, pelo município, no dia 1º de março. 
Nomes dos médicos contratados; Especialidades; Valores salariais; 
Critério para contratação; Quantos médicos irão atender o plantão. 
O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O 
Uso da palavra em Tema Livre pelos vereadores foi dispensado 
devido o tempo excedido. ORDEM DO DIA: Discussão e Votação 
do Projeto de Lei Nº 03/2019, do Executivo: que Altera o Artigo 49 
da Lei 1.180/2019, A qual dispõe sobre a política de atendimento à 
Criança e do Adolescente, estabelece a estrutura e o 
funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal da Infância 
e adolescência.  O projeto foi retirado de pauta, a pedido do 

vereador Charles Fernando Jorge de Souza, para correções. 
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 07/2019, do Legislativo 
que: "Autoriza o Poder Executivo a criar a Medalha por 
reconhecimento do servidor público municipal pelos serviços 
prestados". O Projeto de Lei Nº 07/2019, do Legislativo teve a 
aprovação unânime dos vereadores. Discussão e Votação do 
Projeto de Resolução Nº 01/2019, do Legislativo que: Modifica 
dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Jaciara/MT, referentes à Redução do número de Comissões 
Permanentes. O Projeto de Resolução Nº 01/2019, do Legislativo, 
teve a aprovação unânime dos vereadores. Uso da palavra em 
Explicação Pessoal pelos vereadores: Cloves Pereira da Silva, 
Sidney de Souza Soares, Antonio Zanin Marçal, Edilaine A. Martins 



da Costa, Charles Fernando Jorge de Souza e Vanderlei Silva de 
Oliveira. Seus pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital 
desta Câmara Municipal. O Presidente agradeceu a presença de 
todos e nada mais havendo a tratar 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. 

 

 

 


