
    

 

ATA Nº 02, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020             

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (18) dezoito de fevereiro de 
dois mil e dezenove. Após a chamada dos vereadores pelo 2º 
Secretário o Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma 
regimental, convidando o vereador Leomar Rodrigues de Souza 
para realizar a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e 
votação da Ata nº 01/2020. O Vereador Adnan Alli Ahmad solicitou 
a dispensa da leitura da Ata nº. 01/2020, a solicitação foi colocada 
em votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº. 
01/2020 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores. MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem 
do Projeto de Lei 01/2020, de autoria do Poder Executivo que 
“Dispõe sobre a autorização de portadores de fibromialgia 
estacionar em vagas já destinadas a idosos, gestantes e deficientes 
e dá outras providências”. O projeto de lei será encaminhado para 
as comissões competentes. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei 
01/2020, de autoria do Poder Legislativo que “Dispõe sobre o 
reajuste dos vencimentos dos funcionários e/ou servidores efetivos 
e estáveis, ativos e inativos e dos comissionados da Câmara de 
vereadores do município de Jaciara/MT”. O projeto de lei será 
encaminhado para as comissões competentes. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei 02/2020, de autoria do Poder 
Legislativo que “Concede tratamento prioritário nos processos 
administrativos em trâmite e/ou tramitar perante a prefeitura 
municipal para pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos e dá outras providências”. O projeto de lei será encaminhado 
para as comissões competentes. Leitura da Mensagem do Projeto 
de Lei 03/2020, de autoria do Poder Legislativo que “Dá a Escola 
Municipal, localizada na Avenida Zé de Bia, no Bairro Jardim 
Aeroporto a denominação de ‘Lúcia Guimarães da Silva’”.  O projeto 
de lei será encaminhado para as comissões competentes. Leitura 
da Mensagem da Emenda à Lei Orgânica nº 01/2020, de autoria do 
Poder Legislativo que altera o Art. 44 da Lei Orgânica Municipal 
(Recesso).  A Emenda à Lei Orgânica será encaminhada para as 
comissões competentes. LEITURA DE INDICAÇÃO: Nº 04/2020, de 
autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 



Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
sejam realizadas melhorias na iluminação da Praça Melvin Jones, 
bem como, dar uma melhor atenção ao Mercado Regional.  Nº 
05/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja adquirindo computadores, ventiladores/ar 
condicionado, organizar o parque de diversões e reforma da quadra 
de esportes da Escola Santa Rosa. Nº 06/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se proceda a 
mudança total dos alunos da Escola Magda Ivana, para a nova 
escola. Nº 01/2020, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja providenciado serviço de urgência na antiga estrada 
que vai para Dom Aquino. Nº 01/2020, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja retomado o 
projeto de cinema do Centro de Eventos. Nº 02/2020, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja 
providenciada realização de melhorias na iluminação pública e 
roçada no entorno do Bairro Jd. Aeroporto 2. Nº 03/2020, de autoria 
do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja providenciada pavimentação asfáltica e galeria pluvial com 
urgência no final da Av. Xavantes no Bairro Santo Antonio. As 
indicações 03 e 04 do vereador Vanderlei Silva de Oliveira foram 
retiradas da pauta. REQUERIMENTO: Discussão e votação do 
Requerimento Nº 01/2020 de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, requerendo as seguintes informações sobre o 
convênio nº 0352398-38/2011 do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) referente à construção do Parque D. Lucinha. Qual 
o valor total da obra.  Valores pagos de 2013 a 2016. Valores pagos 
de 2017, 2018, 2019. Cópia dos empenhos e pagamentos de todos 
os valores. Há pendências neste convênio. Há alguma solicitação 
de devolução de recursos do convênio pelos órgãos auditores do 
mesmo. A prefeitura municipal de Jaciara realizou alguma 
devolução de recursos? O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Incluso na pauta o Requerimento Nº 
02/2020 de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores.   USO 
DA PALAVRA EM TEMA LIVRE PELOS VEREADORES: Antonio 
Zanin Marçal, Vinícius Ortega Camolezi, Jânio Atanásio de Souza, 



Edilaine A. Martins da Costa, Adnan Alli Ahmad, Charles Fernando 
Jorge de Souza, 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. Usaram a palavra em 
Explicação Pessoal os vereadores: Antonio Zanin Marçal, Charles 
Fernando Jorge de Souza, Edilaine A. Martins da Costa, Adnan Alli 
Ahmad, Vanderlei Silva de Oliveira. Os pronunciamentos dos 
senhores vereadores estarão registrados 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. 
 

  

  


