
            ATA Nº 20, DE 06 DE AGOSTO DE 2019. 

   

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (06) seis de agosto 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 Pastor Geraldo Pinheiro para realizar a 
leitura do texto bíblico. O Presidente comentou sobre a volta do 
recesso parlamentar e da importância dos projetos realizados pelos 
Professores Jean, Sarah e Ana Paula em conjunto com a Secretaria 
de educação e cultura, para o desenvolvimento das crianças e dos 
jovens que participam do mesmo. Em seguida, passou a palavra 
para Professora e Secretária de Educação e Cultura, Srª Ana Paula 
de Bueno que comentou sobre o projeto e a importância do mesmo 
para os jovens, logo após realizou-se a apresentação da Cia. de 
Teatro com o acompanhamento dos Professores Jean e Sarah. 
EXPEDIENTE: O Vereador Sidney de Souza Soares solicitou a 
dispensa da leitura da Ata nº. 19/2019, a solicitação foi colocada em 
votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº. 19/2019 
em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores.  MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem 
do Projeto de Lei Nº 28/19, do Executivo que: “Autoriza a permissão 
de uso de bem público municipal a título precário, bem como, a 
firmar respectivo termo com a Millennium Bioenergia S.A. pessoa 
jurídica inscrita no CNPJsob o Nº 21.543.596/0001-46”. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei Nº 31/19, do Executivo que: “Autoriza 
a alienação de bens móveis inservíveis de propriedade do município 
de Jaciara, mediante a realização de leilão público, e dá outras 
providências”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 30/19, do 
Legislativo que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de LED 
(diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública em novos 
loteamentos e empreendimentos imobiliários no município de 
Jaciara”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 31/19, do 
Legislativo que: “Altera a Lei Nº 807, de 05 de dezembro de 
2000(Galeria dos ex-presidentes)”. Leitura da Mensagem do Projeto 
de Resolução Nº 06/19, do Legislativo que: “Altera a Resolução Nº 



21, de 24 de março de 2014, e dá outras providências”. LEITURA 
DE INDICAÇÕES: Nº 05/2019, de autoria do vereador Claudinei 
Pereira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que tome providencias no sentido de realizar 
operação tapa buracos no Jardim Aeroporto 1. Nº 21/2019, de 
autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
providencie iluminação e lixeiras, para a Praça do Bairro Jardim 
Aurora, como também lâmpada para o poste da Rua begônia que 
fica na frente da praça. Nº 22/2019, de autoria da vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie a troca 
de areia do parquinho, como também um bebedouro e um 
responsável para abrir e fechar os portões e zelar pelas 
manutenções da Praça João Pereira, mais conhecida como (JK). Nº 
24/2019, de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia ao DAE, para que providencie a imediata reparação da 
Rua Guaranis, em sua última quadra, próximo ao Ginásio de 
Esportes. Nº 25/2019, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que providencie o asfaltamento da Rua A do 
Residencial Carijós. Nº 22/2019, de autoria do vereador Cloves 
Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que faça serviço de tapa buracos e de 
manutenção na rede de abastecimento de água na Rua Jacira, 
principalmente no Bairro São Sebastião. Nº 23/2019, de autoria do 
vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie a 
manutenção na Rodovia 457 até a Fazenda Girassol ou até onde 
pertencer ao município de Jaciara. Nº 24/2019, de autoria do 
vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que viabilize projeto de 
uma ciclovia dentre os limites da travessia urbana do município de 
Jaciara. Nº 38/2019, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que realize melhorias na iluminação 



em vários pontos de nossa cidade. Nº 39/2019, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que providencie para 
que seja ampliado o atendimento dos PSF’s do Município. Nº 
40/2019, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que o DAE realize no máximo em 72 horas a manutenção dos 
asfaltos cortados para melhorias em redes de água. 
REQUERIMENTOS: Nº10/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. 
Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que informe: Quais os valores arrecadados 
com a taxa de expediente de janeiro até julho do exercício de 2019, 
que nos envie os comprovantes. Quais os valores arrecadados com 
a taxa de limpeza pública de janeiro até julho do exercício de 2019, 
que nos envie os comprovantes. Quais os valores arrecadados com 
a taxa de conservação de vias e logradouros públicos de janeiro a 
julho do exercício de 2019, que nos envie os comprovantes. Nº 
09/2019, de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
informe: Qual o valor (montante) de recursos do FETHAB foi 
repassado ao município de Jaciara no período de Janeiro de 2019 a 
30 de julho de 2019. Quais as estradas vicinais e MTs foram 

beneficiadas com tais recursos? Enviar para esta casa de leis 
cópias dos relatórios de prestação de contas, referentes 
janeiro/2019 a julho de 2019 enviados para o conselho diretor do 
fethab/mt ou autoridade competente. Relação nominal – atualizada 
– das pessoas que fazem parte do Conselho Municipal do FETHAB 
em Jaciara. Cópia das atas das reuniões realizadas pelo Conselho 
Municipal do FETHAB em Jaciara, no período de Janeiro de 2019 a 
julho de 2019. Nº 05/2019, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que encaminhe as 
seguintes informações: O município de Jaciara está recebendo o 
CFEM? Se sim, quais os valores pagos ao município de Jaciara? 
Se não, qual o motivo do não recebimento? USO DA PALAVRA EM 
TEMA LIVRE pelos vereadores: Vanderlei Silva de Oliveira, Edilaine 
A. Martins da Costa, Sidney de Souza Soares, Antonio Zanin 



Marçal, Tiago Pereira dos Santos, Claudinei Pereira, Charles 
Fernando Jorge de Souza, Adnan Alli Ahmad, Leomar Rodrigues de 
Souza. Seus pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital 
desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão e Votação do 
Projeto de Lei Nº23/2019, do Executivo que: “Dispõe sobre o 
regulamento da concessão de diárias aos servidores e vereadores 
da Câmara Municipal de Jaciara e dá outras providências”. Pedido 
de vistas ao Projeto de Lei Nº 23/2019, pelo vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, sendo o pedido aprovado 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. 

 

 

 


