
 

 

ATA Nº 06, DE 17 DE MARÇO DE 2020             

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (17) dezessete de março de dois 
mil e vinte. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, o 
Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma regimental, 
convidando o vereador Vinícius Ortega Camolezi para realizar a leitura 
do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 05/2020. O 
Vereador Leomar Rodrigues de Souza solicitou a dispensa da leitura 
aprovada pelos vereadores. Colocada a da Ata nº 05/2020 em 
votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. Uso da 
Tribuna pela Ilma. Secretária de Educação, Srª. Ana Paula Barbosa de 
Bueno, para tratar do assunto: ensino e aprendizagem na Rede 
Municipal de educação e as parcerias entre Estado de Mato Grosso e 
Município de Jaciara. MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei Nº05/2020, de autoria do Poder 
Executivo que “Dispõe sobre a autorização para firmar termo de 
parceria com o Clube Recreativo de Jaciara – CRJ – para realização 
de atividades relacionadas ao Projeto da Terceira Idade e dá outras 
providências”. O projeto de lei será encaminhado para as comissões 
competentes. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº05/2020, de 
autoria do Poder Legislativo que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
remoção dos cabos e fiação aéreas excedentes e sem uso, instaladas 
por prestadoras de serviços que operem no município”. O projeto de 
lei será encaminhado para as comissões competentes. LEITURA DAS 
INDICAÇÕES: Nº 10/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se proceda a revitalização da Praça 
Melvin Jones (próxima à funerária). Nº 11/2020, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se proceda a 
colocação de lixeiras do tipo contêiner na região central da cidade. Nº 
12/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para 
que se proceda a instalação de hidrantes em pontos estratégicos de 
Jaciara. Nº 13/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que sejam providenciadas duas rotatórias na Avenida Botocudos. 
Nº 14/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 



Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para 
que seja providenciada a reforma dos contêineres da prefeitura.  Nº 
15/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se 
encontre uma forma de ajudar os coletores de papelão. Nº 06/2020, 
de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
sejam providenciados o patrolamento e reparo com cascalho na 
estrada que liga a BR-364 passando pela Ponte de Pedra (estrada da 
cachoeirinha) e a estrada da região do Brilhante. Nº 07/2020, de 
autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja 
providenciadas limpeza e manutenção em todas as áreas verdes e 
remanescentes do Residencial São Francisco. Nº 01/2020, de autoria 
da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja 
providenciada a contratação ou remanejamento de um guarda para 
trabalhar no período noturno no HMJ. REQUERIMENTO: Discussão e 
votação do Requerimento Nº 01/2020, de autoria da vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, requerendo informações sobre: Quais 
medidas adotadas pela secretaria de saúde em relação ao corona 
vírus. Se já foram realizadas capacitações com as equipes. Se 
existem protocolos e fluxogramas a serem   seguidos, enviar cópias. 
Se existem equipamentos de proteção individual (EPIs) para os 
profissionais em quantidade suficiente. O Requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. USO DA PALAVRA EM TEMA 
LIVRE PELOS VEREADORES: Edilaine A. Martins da Costa, Tiago 
Pereira dos Santos, Cloves Pereira da Silva, Charles Fernando Jorge 
de Souza, Vanderlei Silva de Oliveira. Os pronunciamentos dos 
senhores vereadores estarão registrados no arquivo digital desta 
Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do Projeto 
de Lei nº 49/2019, do Poder Legislativo. O Projeto de Lei foi retirado 
de pauta pelo autor para que as pessoas que tem interesse no projeto 
possam participar da sessão em que for realizar a votação. Uso da 
palavra em Explicação Pessoal dispensada devido o horário. 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. 
 

   

 



 

 


