
ATA Nº 34, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

  

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, os 
Vereadores reuniram-se em (13) treze de novembro de 2018, na 
Biblioteca Municipal para a realização da sessão ordinária, devido à 
reforma em parte do telhado e instalação elétrica da Câmara 
Municipal. Após a chamada dos vereadores pelo Secretário, o 
Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental, e 
solicitou ao Vereador Sidney de Souza Soares para que fizesse a 
leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: leitura e votação da Ata 
32/2018. O Vereador Sérgio Lúcio da Silva solicitou a dispensa da 
leitura das Atas, sendo este, colocado em votação e aprovado pelos 
vereadores. Colocada a Ata Nº32/2018 em votação, foi aprovada 
por unanimidade dos Vereadores. Não houve o uso da Tribuna 
Livre, pois, o Secretário de Infra-estrutura não compareceu.  
MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de 
Resolução Nº 01/2018, de autoria do Legislativo, que: “Modifica 
dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Jaciara/MT, referente à redução do recesso parlamentar”. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei Nº 45/2018, de autoria do Executivo, 
que: “Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei 
Orçamentária para o Exercício de 2019, e dá outras providências 
(LDO)”. O projeto será encaminhado para as comissões 
competentes. Incluso pelo Presidente para Leitura da Mensagem, o 
Projeto de Lei Nº 52/2018, de autoria do Executivo, que: “Dispõe 
autorização para abertura de crédito suplementar ao orçamento 
vigente e dá outras providências”. O projeto será encaminhado para 
as comissões competentes. Incluso pelo Presidente para Leitura da 
Mensagem, o Projeto de Lei Nº 53/2018, de autoria do Executivo, 
que: “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal 
para confessar e parcelar débitos oriundos do consumo de energia 
elétrica junto à ENERGISA S/A e dá outras providências”. O projeto 
será encaminhado para as comissões competentes. LEITURA DAS 
INDICAÇÕES: Nº 29/2018, de autoria do vereador Sidney de Souza 
Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 



Prefeito, para que seja realizada a manutenção e troca de lâmpada 
em frente o PSF 02, da Rua Tabajara, Bairro Santo Antonio. Nº 
67/2018, de autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja realizado serviço de limpeza na área que pertence a 
prefeitura no Bairro Zé Araçá. Nº 68/2018, de autoria do vereador 
Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que realize serviços de 
manutenção das Ruas do Bairro Vila Martins. Nº 69/2018, de 
autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
realize serviços de manutenção da Rua A do Bairro Jardim Boa 
Esperança. Nº 05/2018, de autoria do vereador Mauro Bosco 
Cabral, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que viabilize operação de tapa buracos na Rua 
Principal da COHAB São Lourenço, em toda a sua extensão, 
principalmente perto do local onde dá acesso ao Bairro Zé Araçá. 
Nº 06/2018, de autoria do vereador Mauro Bosco Cabral, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
viabilize operação de tapa buracos/valetas nas Ruas Pinto Martins, 
esquina com a Afonso Pena, e a Marechal Rondon, todas no Jardim 
Aeroporto. Principalmente em frente ao PSF local. Nº 07/2018, de 
autoria do vereador Mauro Bosco Cabral, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que viabilize 
urgente a retirada de uma árvore (sete copas), existentes na Rua 
Potiguaras, em frente ao nº 384. Nº 47/2018, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja instaladas 
grades de proteção janelas do CRAS, localizado no Bairro Zé 
Araçá. Nº 48/2018, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja refeita uma galeria de águas 
pluviais no Distrito Industrial, mais precisamente logo depois da 
Gazin. Nº 49/2018, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que sejam instalados dois quebra 
molas na Rua Principal, no Bairro Flamboyant. Nº 31/2018, de 



autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada 
a manutenção do bebedouro da Creche Menina Angélica. Nº 
32/2018, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja feita a manutenção no PSF 06, bem como no asfalto que dá 
acesso ao mesmo. Nº 61/2018, de autoria da vereadora Edilaine A. 
Martins , ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que viabilize operação de tapa buracos, construção 
de redutor de velocidades, na Rua RL, também construa meio fio 
em todas as Ruas do Bairro Jardim Leblon. Nº 62/2018, de autoria 
da vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que viabilize a , 
construção de redutor de velocidade na Rua Irajá com Tabajara, no 
Bairro Santo Antonio, também realize fiscalização com os 
amarelinhos. Nº 63/2018, de autoria da vereadora Edilaine A. 
Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que viabilize com urgência as adequações solicitadas 
pela equipe da vigilância sanitária estadual. Nº 09/2018, de autoria 
do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que sejam 
viabilizadas benfeitorias e serviços para o Bairro Residencial São 
Francisco. Nº 10/2018, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja realizada operação tapa buracos, na Rua 
Iraí, no Bairro Santo Antonio e na Avenida Marajá, no Bairro 
Planalto em Jaciara/MT, de responsabilidade da Administração 
Pública. Nº 11/2018, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja realizada manutenção nas Praças 
localizadas no Bairro Aeroporto II. As indicações serão 
encaminhadas aos órgãos competentes. REQUERIMENTOS: Nº 
02/2018, de autoria do vereador Mauro Bosco Cabral, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja enviado a esta Casa de Leis as seguintes cópias: Da Carta 
Recomendatória do MPF, e resposta àquela entidade; Cópia do 
Parecer Técnico da Controladoria Geral da União (CGU/MT), e 



resposta da mesma; Em que gestões esse convênio fora 
firmado/contratado, indicar a responsabilidade de cada gestor 
municipal, de 2011 a 2018; quais as medidas administrativas e 
judiciais foram tomadas para solucionar as pendências existentes; 
Prestar outras informações que julgar necessárias para 
esclarecimento dos fatos. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 10/2018, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, e ao Presidente do 
CIDESASUL, para que informe: Valores pagos pelo Município de 
Jaciara, para o consórcio nos anos de 2017/2018; Ações do 
consórcio no município de Jaciara em 2017/2018; Encaminhar 
cronograma de atividades da PC do consórcio nos municípios; 
Quando essa máquina será encaminhada a Jaciara para atender os 
nossos produtores; Balancete financeiro do CIDESASUL 
2017/2018; Que envie cópias dos processos licitatórios de 
combustível de 2017. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. Nº 37/2018, de autoria do vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que envie cópia da decisão liminar 
concedida pela Justiça Federal, suspendendo até o julgamento da 
Ação Civil Pública, ajuizada pelo MPF, da execução do contrato 
firmado entre o município de Jaciara/MT e a Empresa COEL 
(Companhia de Obras de Engenharia Eirelli); Cópia do Processo 
Administrativo para rescisão do contrato através da concorrência 
pública nº 04/2012, processo licitatório nº 6722/2011, incluindo a 
rescisão contratual e motivo da rescisão; Cópia do Processo 
Administrativo para Rescisão do contrato nº 032/2016, com a 
Empresa Tirante Construtora e Consultora LTDA, incluindo a 
rescisão contratual e motivo da rescisão. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 29/2018, de autoria 
da vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que informe esta Casa 
de Leis: com qual Emenda Parlamentar foi adquirido o veículo Fiat 
Toro branco; cópias de empenho de pagamento; cópia do processo 
licitatório digitalizado. Pois, tais informações não se encontram no 
Portal Transparência. O requerimento foi aprovado por unanimidade 



dos vereadores. Nº 30/2018, de autoria da vereadora Edilaine A. 
Martins , ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que informe esta Casa de Leis: ; cópias digitalizadas 
dos diários de bordo de todos os transportes escolares, mês a mês, 
do ano de 2017e 2018 até o mês de outubro. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 03/2018, de autoria 
do vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que informe a este 
Parlamento Municipal, qual a atual situação do Banco de Sangue; 
Como se encontram os equipamentos para coletagem de sangue; e 
Se está sendo realizada a coleta de sangue no município. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O uso 
da Palavra em TEMA LIVRE pelos Vereadores foi cancelado devido 
o horário excedido. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do 
Projeto de Lei Nº 58/2017, de autoria do Executivo (SMCV), que: 
“Dispõe sobre a Criação do Sistema Municipal de Controle da 
visitação turística (SMCV), no Município de Jaciara/MT e dá outras 
providências”. Discussão e votação da Emenda ao Projeto de Lei Nº 
12/2018, de autoria do Legislativo, que: “Institui o ‘Programa 
educação no trânsito’, nas escolas da rede pública de ensino 
municipal, e dá outras providências”.  A Emenda foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores e segue para as Comissões 
Permanentes para a Redação Final e posterior votação. O Vereador 
(1º secretário) Tiago Pereira dos Santos solicitou ao Presidente que 
cedesse cinco minutos ao Sr. Gonzaga, diretor da Empresa 
Energisa para que explanasse sobre as demandas feitas à 
empresa, devido os problemas de energia acontecidos 
recentemente. O Diretor da Energisa comentou sobre o problema 
de queda de energia, a necessidade de retirada das árvores, onde o 
mesmo explicou que para executar essa tarefa é preciso desligar a 
rede de energia, e esse tempo de desligamento é controlado pela 
ANEEL, podendo a Energisa ser multada se ultrapassar o tempo 
designado. Disse que foi refeito o projeto para pagamento da dívida 
em 25 parcelas, porém, se for pago em 24 parcelas, a 25ª parcela 
se extingue, conforme contrato. Comentou sobre os cortes que 
serão iguais para residências e órgãos públicos, ou seja, os órgãos 
públicos não terão mais benefícios diferenciados. Uso da Palavra 



em EXPLICAÇÃO PESSOAL pelos Vereadores: Sérgio Lúcio da 
Silva, Antonio Zanin Marçal, Mauro Bosco Cabral, Charles 
Fernando Jorge de Souza, Éverton Ribeiro da Silva, Sidney de 
Souza Soares, Edilaine A. Martins da Costa e Cloves Pereira da 
Silva. 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, Tiago Pereira dos Santos, 1º Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida, e votada, será assinada por mim, pelo 
Presidente e demais Vereadores. 

 

 

 

 


