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Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (26) vinte e seis de fevereiro 
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 Mauro Bosco 
Cabral para que fizesse a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: O 
Vereador Tiago Pereira dos Santos solicitou a dispensa da leitura 
das Atas nº. 36 e 37/2018, que foi colocado em votação e aprovado 
pelos vereadores. Colocada as Atas nº. 36 e 37/2018 em votação, 
as mesmas foram aprovada por unanimidade dos Vereadores. O 
vereador Mauro Bosco Cabral requereu ao Presidente a inclusão 
dos seus projetos na pauta, sendo colocado o requerimento de 
inclusão para votação, o mesmo foi reprovado por nove votos 
contrários. Matérias para Comissões: Leitura da Mensagem do 
Projeto de Lei Nº 08/2019, do Executivo que Dispõe sobre a 
autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar termo de 
uso de maquinário do município para execução de obras na 
propriedade do Sr. Raimundo Pinheiro da Silva e dá outras 
providências. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 06/2019, 
do Legislativo que Institui o Programa EDUCOM – Educomunicação 
pelas ondas do rádio, no Município de Jaciara-MT e dá outras 
providências. Incluso para Leitura da Mensagem, a pedido do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza o Projeto de Lei Nº 
11/2019, 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. – 
Programa Refis 2019. Os projetos serão encaminhados para as 
comissões. LEITURA DAS INDICAÇÕES: Nº 03/2019, de autoria do 
vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja designado um 
vigia, aos finais de semana para cuidar do espaço da Cachoeira da 
Mulata.  Nº 01/2019, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 



para que se faça uma faixa de pedestre e tapa buracos em frente a 
Escola Santa Rosa, antigo Araújo Barreto. Nº 03/2019, de autoria 
do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja feito extensão 
de rede de abastecimento de água na Rua Timbiras, 
especificamente na quadra entre as Ruas Caiçara e Jurucê. Nº 
04/2019, de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja feito serviço de manutenção e patrolamento da Rua Rodrião 
Rodrigues no Bairro Vila Martins. Nº 05/2019, de autoria do 
vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja enviado a este 
Parlamento um projeto de lei de: “Prevenção de acidentes do 
trabalho no âmbito da administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo”. Nº 04/2019, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja feita a 
recuperação das estradas do Lambari, Cachoeirinha e São 
Francisco. Nº 05/2019, de autoria do vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja colocada tampa no bueiro existente entre as 
Ruas Tabajara e Miruna. Nº 06/2019, de autoria do vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se coloque tampa no bueiro 
existente na Rua Reima ao lado do Ginásio de esportes Guido 
Chimatti. Nº 04/2019, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja instalado mão única nas 
Ruas Caiçara, Jurema e Iracema, nas proximidades a Faculdade 
Eduvale. Nº 05/2019, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja construida rotatória no final 
da Avenida Botocudos, próximo ao Fórum. Nº 06/2019, de autoria 
do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja realizada pavimentação asfáltica e galeria pluvial com urgência 
no Bairro Jardim Clementina. Nº 03/2019, de autoria do vereador 



Antonio Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que fiscalize os terrenos de 
particulares que não fazem a devida limpeza, bem como, fazer um 
trabalho de tapa buracos no Bairro Jardim Leblom. Nº 01/2019, de 
autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
realize limpeza e manutenção dos canteiros centrais da Av. Antonio 
Ferreira Sobrinho, e confecção de meio fio no canteiro em frente ao 
cemitério local. Nº 02/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. 
Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada uma revitalização 
no cemitério municipal, limpeza e retirada da vegetação de dentro e 
fora do cemitério, realizar manutenção das calçadas ao redor. Nº 
03/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que realize operação tapa buracos na Rua Moema, localizada 
no Bairro Planalto. Nº 01/2019, de autoria do vereador Mauro Bosco 
Cabral, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, sendo a mesma retirada pelo autor. LEITURA E 
VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS: Nº 03/2019, de autoria do 
vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que faça a imediata 
devolução ao erário no valor de R$647.243,10 (seiscentos e 
quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e dez 
centavos). O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 01/2019, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que envie a este Parlamento Municipal informações referente 
ao repasse da parcela do PDDE, se existe uma programação para 
isso, uma data para se efetuar este pagamento. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 02/2019, de autoria 
do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que envie a este 
Parlamento Municipal informações referente ao pagamento dos 
servidores, seguranças, brigadistas que trabalham nos esportes 
radicais, existe uma data específica para efetuar esses 
pagamentos. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 



vereadores. Nº 02/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins 
da Costa, ao Diretor de Esportes, Senhor José Eduardo Bartucci, 
para que se faça presente neste Parlamento Municipal, no dia 
07/03/19 para prestar informações referentes a ações realizadas na 
sua diretoria. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 03/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins 
da Costa, ao Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
Senhor Adna Alli Ahmad, que se faça presente neste Parlamento 
Municipal, no dia 19/03/19 para prestar informações referentes a 
ações realizadas na sua secretaria. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Nº 04/2019, de autoria da 
vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Secretário de Saúde, 
que se faça presente neste Parlamento Municipal, no dia 26/03/19 
para prestar informações referentes a ações realizadas na sua 
secretaria. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Incluso a pedido do vereador o Requerimento Nº 
01/2019, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que esteja presente na sessão ordinária de 12/03/2019. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Leitura, discussão votação da Moção de Aplausos nº 01/2019, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, à 
Professora e Mestra Elisângela Lopes de Lima Carvalho. Aprovada 
por unanimidade dos vereadores a Moção de Aplausos nº 01/2019, 
de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza. Uso da 
palavra em Tema Livre pelos vereadores: Mauro Bosco Cabral, 
Antonio Zanin Marçal, Charles Fernando Jorge de Souza, Sérgio 
Lúcio da Silva, Rodrigo Francisco, Edilaine A. Martins da Costa, 
Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira dos Santos, Cloves Pereira 
da Silva e Vanderlei Silva de Oliveira. Seus pronunciamentos 
estarão gravados no arquivo digital desta Câmara Municipal. O 
Presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada 
regimental, constatando-se a ausência do vereador Mauro Bosco 
Cabral. ORDEM DO DIA: Incluso pelo Presidente para Apreciação, 
Discussão e Votação os Projeto de Lei Nº 08 e 11/2018, do 
Executivo.  Projeto de Lei Nº 08/2018, do Executivo: Dispõe sobre a 
autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar termo de 



uso de maquinário do município para execução de obras na 
propriedade do Sr. Raimundo Pinheiro da Silva e dá outras 
providências. O Projeto de Lei Nº 08/2018, do Executivo, teve a 
aprovação unânime dos vereadores. Projeto de Lei Nº 11/2019, 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. – 
Programa Refis 2019. . O Projeto de Lei Nº 11/2018, do Executivo, 
com o Parecer verbal da Comissão Temática Especial teve a 
aprovação unânime dos vereadores. O Uso da palavra em 
Explicação Pessoal foi dispensado pelos vereadores. 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. 

 

 


