
            ATA Nº 19, DE 25 DE JUNHO DE 2019. 

   

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (25) vinte e cinco de junho 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 o vereador Rodrigo 
Francisco para realizar a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: O 
Vereador Charles Fernando Jorge de Souza solicitou a dispensa da 
leitura da Ata nº. 18/2019, a solicitação foi colocada em votação e 
aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº. 18/2019 em 
votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores.  
LEITURA DAS INDICAÇÕES: Nº 04/2019, de autoria do vereador 
Claudinei Pereira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que providencie pavimentação 
asfáltica na Avenida Caetés, Bairro Santo Antonio. Nº 30, 31, 
32/2019, de autoria do vereador Antonio Zanin Marçal, foi retirada 
de pauta. MOÇÃO: Discussão e votação da Moção de Repúdio Nº 
01/2019, de autoria do vereador Antonio Zanin Marçal, ao médico 
plantonistas da empresa Rota Oeste. A Moção foi aprovada por 
unanimidade. Uso da palavra em TEMA LIVRE pelos vereadores: 
Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira dos Santos, Cloves Pereira 
da Silva, Vanderlei Silva de Oliveira e Antonio Zanin Marçal. O 
Presidente comunicou que o recesso parlamentar irá iniciar-se no 
dia 1º de julho e seu término será dia 31 de julho. Seus 
pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão e Votação da Redação Final 
ao Projeto de Resolução nº 04/2019 do Legislativo, que “Altera 
artigos da Seção I – das faltas e licenças, do Capítulo V, do título 
XI, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaciara-MT e dá 
outras providências”. Aprovada Redação Final ao Projeto de 
Resolução nº 04/2019 do Legislativo, por unanimidade dos 
vereadores. Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº26/2019, 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”. 



Aprovado o Projeto de Lei Nº 26/2019, do Executivo por 
unanimidade dos vereadores. Discussão e Votação do Projeto de 
Lei Nº27/2019, do Executivo, que: “Dispõe sobre a autorização de 
doação com encargos de bem imóvel municipal”. O projeto foi 
retirado de pauta para estudos, a pedido da vereadora Edilaine 
Aparecida Martins da Costa. Pedido aprovado pelos vereadores. 
Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo Nº01/2019, 
que dispõe sobre: “Prefeitura Municipal de Jaciara. Contas Anuais 
de Governo do Exercício de 2017. Parecer Prévio Favorável à 
aprovação. Recomendações ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal”. Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo Nº01/2019, 
do Legislativo por unanimidade dos vereadores. 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. 

 

 


