
             ATA Nº 28, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (28) vinte e oito de outubro de 
dois mil e dezenove. Depois de realizada a chamada dos vereadores 
pelo 2º Secretário o Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma 
regimental, e convidou o vereador Sidney de Souza Soares, para 
realizar a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: O Vereador Sidney de 
Souza Soares solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 27/2019, a 
solicitação foi colocada em votação e aprovada pelos vereadores. 
Colocada a Ata nº. 27/2019 em votação, a mesma foi aprovada por 
unanimidade dos Vereadores. O Superintendente do DAE, Sr. Jair 
Silva Pessoa,não compareceu para o uso da tribuna, conforme 
convocado pelo requerimento da vereadora Edilaine.MATÉRIAS 
PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 
37/19, de autoria do Poder Executivo que: “Dispõe sobre a taxa de 
localização e funcionamento pelo exercício do Poder de Polícia do 
Município de Jaciara/MT”. O projeto será encaminhado para as 
Comissões competentes.Leitura da Mensagem do Projeto de Decreto 
Legislativo Nº10/19, de autoria do vereador Sidney de Souza Soares 
que: “Dispõe sobre Concessão de Título de Cidadão Jaciarense ao Sr. 
João Domingues do Nascimento”. O projeto será encaminhado para 
as Comissões competentes. Leitura da Mensagem do Projeto de 
Decreto Legislativo Nº 11/19, de autoria do vereador Sidney de Souza 
Soares que: “Dispõe sobre Concessão de Título de Cidadão 
Jaciarense ao Sr. Antônio da Conceição Santos”. O projeto será 
encaminhado para as Comissões competentes. Leitura da Mensagem 
do Projeto de Decreto Legislativo Nº 12/19, de autoria do vereador 
Sidney de Souza Soares que: “Dispõe sobre Concessão de Título de 
Cidadão Jaciarense a Srª. Raimunda Bento Pereira”. O projeto será 
encaminhado para as Comissões competentes. Leitura da Mensagem 
do Projeto de Decreto Legislativo Nº 23/19, de autoria do vereador 
Adnan Alli Ahmad que:“Dispõe sobre Concessão de Título de Cidadão 
Jaciarense a David Bueno da Silva”. O projeto será encaminhado para 
as Comissões competentes. Leitura da Mensagem do Projeto de 
Decreto Legislativo Nº 24/19, de autoria do vereador Adnan Alli Ahmad 
que: “Dispõe sobre Concessão de Título de Cidadão Jaciarense ao Sr. 
Maria Luiza Costa”. O projeto será encaminhado para as Comissões 



competentes. Incluso para apreciação, discussão e votação Projeto de 
Lei nº36/2019, do Executivo, que: “Dispõe sobre a instalação e 
regularização de rádio base – ERB – no Município de Jaciara/MT e dá 
outras providencias”. O projeto será encaminhado para as Comissões 
competentes. Incluso para apreciação, discussão e votação Projeto 
de Lei nº 38/2019, do Executivo, que:"Inclui no perímetro urbano do 
Município de Jaciara a área de terras que especifica e dá outras 
providências". O projeto será encaminhado para as Comissões 
competentes. Incluso para apreciação, discussão e votação Projeto 
de Lei nº 39/2019, do Executivo, que:"Altera a Lei n.º 1.904, a qual 
autoriza o Poder Executivo a reduzir os juros e multas e a conceder 
parcelamento de créditos tributários e dá outras providências - 
Programa REFIS 2019". O projeto será encaminhado para as 
Comissões competentes.  
Incluso para apreciação, discussão e votação Projeto de Lei nº 
39/2019, do Legislativo, que: “Assegura o cumprimento do Artigo 26, 
parágrafo 3º da Lei Federal Nº 9.394/1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, devendo a condução das 
aulas de educação física ser feita por profissional da área, na rede 
Municipal de Ensino do Município de Jaciara”.O projeto será 
encaminhado para as Comissões competentes. LEITURA DE 
INDICAÇÕES: Nºs. 38, 39,40, do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, 
foram retiradas de pauta pelo mesmo. Nº 30/2019, de autoria do 
vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que faça a compra de um 
forno que atenda as necessidades da cozinha única.Nº 31/2019, de 
autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja feita 
manutenção e limpeza em galpões localizados no Bairro Jardim 
Aeroporto 2. Nº 12/2019, de autoria do vereador Leomar Rodrigues de 
Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja providenciada a reforma ou reconstrução da 
ponte de madeira sobre o Rio Brilhante na estrada vicinal/municipal 
JC.Nº 13/2019, de autoria do vereador Leomar Rodrigues de Souza, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que providencie a manutenção/reparo do alambrado da quadra 
esportiva conhecida como “quadra da panta”. Nº 52/2019, de autoria 
do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que sejam feitos reparos 



nas manilhas que dão acesso ao Distrito Industrial. Nº 53/2019, de 
autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que melhore a 
sinalização nas rotatórias de nossa cidade com olho de 
gato/tartarugas.REQUERIMENTOS: Nº 14/2019, de autoria do 
vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que encaminhe a este 
parlamento informações referentes ao ônibus escolar placa KOE 7706, 
lotado na secretaria de educação.O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Entrega da Moção de Aplausos de 
autoria do vereador Adnan Alli Ahmad, ao Sr. Émerson de Queirós 
Mariano e ao Corpo de Bombeiros Militar de Jaciara/MT.Discussão e 
Votação da Moção de Aplausos Nº 04/2019, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, a Srª. Maria Olívia de Azevedo. A 
Moção foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Discussão e 
Votação da Moção de Aplausos Nº 05/2019, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, ao Sr. Lindomar Ramos Ribeiro.A 
Moção foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Moção de 
Aplausos Nº 01/2019, do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, retirada 
pelo autor.Leitura de correspondência:Convite da Igreja Assembléia 
de Deus para o Evento UMADJAC. USO DA PALAVRA EM 
TEMALIVRE pelos vereadores Claudinei Pereira, Antonio Zanin 
Marçal, Edilaine A. Martins da Costa, Adnan Alli Ahmad, Charles 
Fernando Jorge de Souza, Sidney de Souza Soares, Leomar 
Rodrigues de Souza, Tiago Pereira dos Santos, Cloves Pereira da 
Silva, Vanderlei Silva de Oliveira. Seus pronunciamentos estarão 
registrados no arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO 
DIA: Discussão e Votação da Emenda ao Projeto de Lei Nº 34/19, de 
autoria do Legislativo (Ver. Charles) que: “Institui a isenção do Imposto 
Predial Territorial Urbano – IPTU, aos imóveis localizados em 
logradouros públicos sem pavimentação”. O Projeto foi encaminhado 
para as comissões para a Redação Final e posterior votação.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. 
 


