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Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (11) onze de junho de dois mil 
e dezenove. Foi realizada a chamada dos vereadores pelo 1º 
Secretário. O presidente convidou para tomar posse do cargo de 
vereador o suplente de vereador Claudinei Pereira, de acordo com 
o Regimento Interno desta Casa de Leis. O Presidente iniciou a 
Sessão Ordinária na forma regimental, e convidou o vereador 
Clóves Pereira da Silva para realizar a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: O Vereador Sidney de Souza Soares solicitou a 
dispensa da leitura da Ata nº. 16/2019, a solicitação foi colocada em 
votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº. 16/2019 
em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores.  Entrega de Moções de Aplausos pelos vereadores 
Cloves Pereira da Silva e Charles Fernando Jorge de Souza, ao Sr. 
Carlos Soares Magalhães. Uso da Tribuna pela Sra. Marlice 
Barbosa da Silva (Coord. Da Campanha Amigos do Hospital do 
Câncer), no qual a mesma enfatizou a dificuldade na qual se 
encontra o Hospital do câncer, e na oportunidade pediu apoio à 
casa de Leis na questão de doações para a entidade, como fraldas 
geriátricas e outros. Matéria para Comissões: Inclusão para leitura 
do Projeto nº 26/2019 do Executivo que “Autoriza o Poder Executivo 
a reduzir os juros e multas e a conceder parcelamento de débitos 
oriundos do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e dá outras 
providências. Inclusão para leitura do Projeto nº 29/2019 do 
Legislativo, que Dá a Rua 8 localizada no Bairro Flamboyant, a 
denominação de “João Carlos Boiani”. LEITURA DAS 
INDICAÇÕES: Nº 19/2019, de autoria do vereador Cloves Pereira 
da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que se coloque com urgência bem como se organize 
as placas indicativas de trânsito em ruas de nossa cidade. 
Nº02/2019, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja viabilizada a Olimpíada Municipal do Saber. Nº03/2019, de 
autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, ao Senhor Abduljabar Galvin 



Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja viabilizada a 
Implantação da Escola Militar em nosso Município. Nº 22/2019, de 
autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
viabilize a manutenção da iluminação pública na Rua Tupi na altura 
do nº 790 e em toda extensão das ruas Moema e Guaicurus. Nº 
23/2019, de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que se viabilize a troca de lâmpada no poste de iluminação 
pública da Rua Iraés na altura do nº 750, bairro Santa Rita. 
Indicações nº 27, 28 e 29, foram retiradas pelo autor Antonio Zanin 
Marçal.  Nº 13/2019, de autoria do vereador Sidney de Souza 
Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que estude a possibilidade de adquirir um triturador 
de galhos e troncos de árvores. Nº 14/2019, de autoria do vereador 
Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que tome providência no sentido de 
realizar a pavimentação asfáltica em todas as ruas de nossa cidade 
onde ainda não obtiveram esse benefício. LEITURA E VOTAÇÃO 
DOS REQUERIMENTOS: Nº 07/2019, de autoria do vereador 
Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Prefeito deste Município, requeiro informações sobre ações 
desenvolvidas em relação à Lei 1815/2018, Previsão de 
contratações dessas Instituições e se há interesse de alguma. 
Como está sendo feito para a contratação de instituições habilitadas 
para execução do projeto. A referida Lei é de março de 2018 e o 
mesmo seria de urgência, pois o déficit habitacional é cada vez 
maior, é de grande importância dar prioridade.  O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 09/2019, de autoria 
do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Prefeito deste Município, que requer 
informações acerca das providências sobre o ECOPONTO, 
mediante aos inúmeros problemas. O local terá suas atividades 
interrompidas? Sendo negativa a resposta, será removido para 
outro local? Cogita-se enviar algum servidor para servir de guarda, 
a fim de que no local não sejam despejados entulhos, restos de 
construções e árvores? Qual será medida para que sejam retirados 



os lixos existentes logo na estrada do ECOPONTO, servindo de 
boas-vindas para quem chega a nosso município? Nº 13/2019, de 
autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Prefeito deste Município, e ao Sr. Vanderlei 
Silva de Oliveira Presidente da Câmara de Jaciara, a respeito da 
questão que se segue: requer cópias das licitações que envolvem 
mídia no Município de Jaciara nos órgãos Executivo e Legislativo. 
Uso da palavra em TEMA LIVRE pelos vereadores: Antonio Zanin 
Marçal, Sidney de Souza Soares, Edilaine Aparecida Martins da 
Costa, Éverton Ribeiro da Silva, Adnan Alli Ahmad, Charles 
Fernando Jorge de Souza, Rodrigo Francisco, Claudinei Pereira, 
Cloves Pereira da Silva e Vanderlei Silva de Oliveira. Seus 
pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão e Votação do Projeto de Lei 
Nº 20/2019, do Legislativo que: “Institui o regime “Ficha Limpa” 
como requisito para nomeação de servidores a cargos 
comissionados ou designação em função gratificada no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 
e do Poder Legislativo e dá outras providências”. Aprovado o 
Projeto de Lei Nº 20/2019, do Executivo por unanimidade dos 
vereadores. Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 24/2019, do 
Legislativo que: “Estabelece o agendamento telefônico de consultas 
médicas para pacientes idosos e/ou portadores de deficiência, 
previamente cadastrado nas unidades de saúde do Município de 
Jaciara/MT”. Aprovado o Projeto de Lei Nº 24/2019, do Executivo 
por unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Explicação 
Pessoal: dispensado devido o horário excedido. 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. 


