
ATA N.º 20, DE 01 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (01) primeiro de agosto de 
dois mil e dezessete. Realizada a chamada dos vereadores, o 
Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e 
convidou o vereador Sidney de Souza Soares para fazer a leitura do 
texto bíblico. Expediente: O Vereador Leomar Rodrigues de Souza 
solicitou a dispensa da leitura da Ata nº 19/2017 que foi colocado 
em votação e aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata 
nº19/2017 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores. MATÉRIA PARA AS COMISSÕES: Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei nº10/2017, de autoria do Poder 
Executivo que: “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1.573, de 19 de 
fevereiro de 2014 e dá outras providências”. O projeto será 
encaminhado às Comissões competentes.  Leitura da Mensagem 
do Projeto de Lei nº27/2017, de autoria do Poder Executivo que: 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a doação da 
Rede de Energia Elétrica”. O projeto será encaminhado às 
Comissões competentes. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei 
nº14/2017, de autoria do Poder Legislativo que: “Autoriza o Poder 
Legislativo do Município de Jaciara/MT a filiar-se a União das 
Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso – UCEMMAT e dá 
outras providências”. O projeto será encaminhado às Comissões 
competentes. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 17/2017, de autoria 
do Vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que viabilize medidas 
objetivando a construção de meio-fio na Avenida Marajá, no Bairro 
Planalto. Nº 18/2017, de autoria do Vereador Sidney de Souza 
Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, que seja feito pavimentação asfáltica nas ruas: Tapuias, 
Tocantins, Itaúna, Jaú e próximo ao Bosque Municipal. Nº 19/2017, 
de autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que se faça 
a aplicação de lama asfáltica no Bairro Nova Jaciara. Nº 08/2017, 
de autoria do Vereador Jânio Atanásio de Souza, ao Senhor 



Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que estude 
a possibilidade de revezamento de turno entre os agentes de 
trânsito “amarelinhos”, a fim de que haja fiscalização nos finais de 
semana. Nº 09/2017, de autoria do Vereador Jânio Atanásio de 
Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, que disponibilize uma equipe de limpeza no período 
noturno para auxiliar no trabalho de recuperação das vias públicas 
com lama asfáltica. Nº 22/2017, de autoria do Vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que seja feito operação tapa 
buracos e meio fio na rua Guaiçara/Timbiras, visto que o DAE 
arrumou um cano e tapou o buraco com terra. Nº 23/2017, de 
autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
que se faça a limpeza do terreno ao lado do Centro de Eventos 
Maria Jovelina de Almeida, espaço onde será o novo Ginásio de 
Esportes. Nº 26/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins 
da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando que realize no dia 02 de setembro de 2017, um 
dia de ações integradas de cidadania, em parceria com a secretaria 
de Estado de Trabalho e Assistência Social. Nº 27/2017, de autoria 
da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
providências quanto à sinalização em todas as pontes da MT 457 
(Estrada Parque Cachoeira da Fumaça). Nº 28/2017, de autoria da 
Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que se faça 
iluminação na Praça João Pereira (JK), bebedouro e fazer a 
substituição de areia no Parque de recreação da praça. As 
Indicações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Leitura e 
votação dos Requerimentos: REQUERIMENTO: Nº 03/2017, de 
autoria do Vereador Jânio Atanásio de Souza, ao Senhor Secretário 
de Agricultura, Joel de Souza Lima, com cópia ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
ao secretário que faça uso da palavra na sessão do dia 08/08/2017, 
para dar informações a este parlamento sobre as atividades 
desenvolvidas pela secretaria. REQUERIMENTO: Nº 04/2017, de 



autoria do Vereador Jânio Atanásio de Souza, ao Presidente e aos 
Senhores vereadores, solicitando que seja feita uma sessão 
itinerante nos assentamentos Lambari e São Francisco, no dia 17 
de agosto, as 19h00min. Nº 15/2017, de autoria do Vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que informe a ao Legislativo: 
valor exato do contrato firmado com a empresa Instituto 
Biodiversidade; Qual foi o montante efetivamente pago a esta 
empresa no ano de 2016; se a atual administração já pagou algum 
valor para o Instituto Biodiversidade – se sim, qual o valor? Quais 
são exatamente os serviços prestados por ela? Nº 16/2017, de 
autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que informe 
a este Legislativo quando será disponibilizada a Van prometida aos 
estudantes ou a ajuda de custo. Nº 07/2017, de autoria do Vereador 
Sidney de Souza Soares, ao Presidente e aos Senhores 
vereadores, solicitando que seja feita uma sessão itinerante no 
Bairro Santo Antonio, no dia 31 de agosto, as 19h00min. Nº 
20/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que informe quantos funcionários existem na secretaria 
disponível e seus respectivos cargos; quantas maquinas agrícolas 
existem a disposição da pasta; qual verba orçamentária que tem 
disponível para esta pasta; quantos produtores rurais são assistidos 
por essa secretaria; quais foram os projetos realizados nesta pasta 
nestes sete meses; existem mais projetos a serem executados até o 
final deste ano; que a secretaria informe a produtividade de grãos 
em nosso município. Os requerimentos foram aprovados por 
unanimidade dos vereadores e serão encaminhados aos órgãos 
competentes. CORRESPONDÊNCIA: Convite para reunião no Jd. 
Clementina para todos os vereadores, para tratar sobre a Rua 
Beatriz. Uso da palavra em TEMA LIVRE pelos vereadores: Rodrigo 
Francisco, Jânio Atanásio de Souza, Antonio Zanin Marçal, Edilaine 
Aparecida Martins da Costa, Jozias Melo de Almeida, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Vanderlei Silva de Oliveira, Leomar Rodrigues de Souza, 
Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira dos Santos, Cloves Pereira 
da Silva. Os seus pronunciamentos estarão registrados no arquivo 



digital desta Câmara Municipal. O uso da palavra em Explicação 
Pessoal pelos senhores vereadores foi dispensado. 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.  

 

 

 


