
             ATA Nº 27, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (24) vinte e quatro de setembro 
de dois mil e dezenove. Depois de realizada a chamada dos 
vereadores pelo 2º Secretário o Presidente iniciou a Sessão Ordinária 
na forma regimental, e convidou o vereador Cloves Pereira da Silva, 
para realizar a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: O Vereador 
Cloves Pereira da Silva solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 
26/2019, a solicitação foi colocada em votação e aprovada pelos 
vereadores. Colocada a Ata nº. 26/2019 em votação, a mesma foi 
aprovada por unanimidade dos Vereadores.  MATÉRIAS PARA 
COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 30/19, de 
autoria do Poder Executivo que: “Dispõe sobre a alteração na Lei nº 
1.797, de 28/12/2017, propondo a revisão do Plano Plurianual para o 
exercício de 2020 e dá outras providências”. O projeto será 
encaminhado para as Comissões competentes. Leitura da Mensagem 
do Projeto de Lei Nº 35/19, de autoria do Poder Executivo que: 
“Dispõe sobre a Criação da Instituição Infantil – Unidade Municipal de 
Educação Infantil – Alzira Souza Dutra - e dá outras providências”. O 
projeto será encaminhado para as Comissões competentes. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Decreto Legislativo Nº 18/19, de autoria do 
vereador Claudinei Pereira que: “Dispõe sobre Concessão de Título de 
Cidadão Jaciarense ao Sr. Simão Durand de Oliveira”. O projeto será 
encaminhado para as Comissões competentes. Leitura da Mensagem 
do Projeto de Decreto Legislativo Nº 21/19, de autoria do vereador 
Adnan Alli Ahmad que: “Dispõe sobre Concessão de Título de 
Cidadão Jaciarense a Manoel Carneiro Sampaio”. O projeto será 
encaminhado para as Comissões competentes. Leitura da Mensagem 
do Projeto de Decreto Legislativo Nº 22/19, de autoria do vereador 
Adnan Alli Ahmad que: “Dispõe sobre Concessão de Título de 
Cidadão Jaciarense ao Sr. João Galdêncio de Lima”. O projeto será 
encaminhado para as Comissões competentes. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 51/2019, incluso na Ordem do Dia para apreciação, 
discussão e votação. LEITURA DE INDICAÇÕES: Nº 50/2019, de 
autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se faça 
operação tapa buracos em trechos das Ruas Guaracy e Jurucê. Nº 



51/2019, de autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
sejam realizadas melhorias na iluminação da Avenida Piracicaba. Nº 
59/2019, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para 
que seja realizada a Prorrogação do REFIS 2019. Nº 60/2019, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que seja 
realizado medidas urgentes para regularizar o abastecimento de água. 
Nº 61/2019, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
que seja instalado um mural de emprego na área externa do SINE. As 
indicações serão encaminhadas aos órgãos competentes. 
REQUERIMENTOS: Nº 12/2019, de autoria do vereador Cloves 
Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que informe: considerando que esta Casa fez 
a devolução de 250.000,00 para os cofres públicos para a aquisição 
de uma área para ampliação da Empresa Gazin em nossa cidade, 
requereu as seguintes informações: Se a aquisição da área já foi 
efetivada, com o respectivo registro de sua matrícula no Cartório de 
Imóveis. Ou se algum outro procedimento já foi realizado nesse 
sentido. Em caso positivo, enviar cópia da matrícula com seus valores 
para esta Casa de Leis. Em caso negativo, qual a previsão de 
aquisição e registro da matrícula da área. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Nº 15/2019, de autoria da vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Jair Pessoa, Superintendente 
do DAE do Município de Jaciara, ou responsável pela pasta, para que 
compareça a sessão ordinária de 03/10/2019, para prestar 
esclarecimentos sobre ações realizadas no referido departamento. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Entrega 
da Moção de Aplausos nº 03/2019, de autoria do vereador Antonio 
Zanin Marçal, ao Sr. Paulo Rocha Farias. Leitura de correspondência 
do Ofício nº 252/2019/BENF/ADM/PREV-JACI, com saldo devedor da 
Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, referente ao mês de junho/2019 e 
agosto/2019. USO DA PALAVRA EM TEMA LIVRE pelos vereadores 
Antonio Zanin Marçal, Edilaine A. Martins da Costa, Charles Fernando 
Jorge de Souza, Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira dos Santos, 
Cloves Pereira da Silva, Vanderlei Silva de Oliveira. Seus comentários 
estarão registrados no arquivo digital desta Câmara Municipal. 



ORDEM DO DIA: Incluso para Apreciação, discussão e Votação o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 51/19, de autoria da Mesa Diretora 
que: “Insnstitui a ‘Comenda do Mérito Legislativo’ para homenagear os 
ex-presidentes e os ex-vereadores da Câmara Municipal de Jaciara-
MT, além das pessoas físicas que prestaram serviço de relevante 
interesse público ao Município”. O projeto foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e Votação o 
Projeto de Lei Nº 32/19, de autoria do Executivo que: “Dispõe sobre a 
autorização ao Poder Executivo Municipal para confessar e reparcelar 
débitos oriundos do consumo de energia elétrica junto a Energisa S/A 
e dá outras providências”. O projeto foi aprovado com sete votos 
favoráveis (vereadores: Charles, Adnan, Antonio Zanin, Sidney, 
Leomar, Rodrigo) e dois contrários (vereadores: Edilaine e Tiago), 
observando que o vereador Claudinei Pereira está de licença 
paternidade. Discussão e Votação o Projeto de Lei Nº 34/19, de 
autoria do Legislativo (Ver. Charles) que: “Institui a isenção do Imposto 
Predial Territorial Urbano – IPTU, aos imóveis localizados em 
logradouros públicos sem pavimentação”. O vereador Tiago Pereira 
dos Santos pediu vistas ao projeto de Lei nº 34/2019. Discussão e 
Votação o Projeto de Lei Nº 36/19, de autoria do Legislativo (Ver. 
Vanderlei) que: “Dispõe sobre o incentivo ao plantio e manutenção de 
árvores em calçadas de imóveis urbanos mediante desconto de IPTU 
(Imposto Predial Territorial Urbano) e dá outras providências”. O 
projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Uso 
da palavra em Explicação Pessoal, dispensado. 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. 
 

 

 

 

 


