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 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (15) quinze de maio de dois 
mil e dezoito. Realizada a chamada dos vereadores, constatou-se a 
presença de todos. O Presidente deu posse no cargo de vereador, 
ao suplente de vereador Sinval Chicarino Caires, nos termos do 
Regimento Interno desta Casa de Leis. Em seguida deu início a 
Sessão Ordinária na forma regimental, e convidou o vereador 
Leomar Rodrigues de Souza para fazer a leitura do texto bíblico. O 
uso da tribuna livre não aconteceu, pois a secretária de Assistência 
Social, Srª. Luciana Cristina, não compareceu à sessão. 
Expediente: MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem 
do Projeto de Lei nº 28/2018, de autoria do Poder Executivo que: 
“Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal, em Regime 
Jurídico Administrativo, para fins de atuação como conciliador de 
defesa do consumidor junto ao PROCON-MT e dá outras 
providências”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 29/2018, 
de autoria do Poder Executivo que: “Institui o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher em conformidade com a Lei Estadual nº 
29/2018, e dá outras providências”. Leitura da Mensagem do 
Projeto de Lei nº 30/2018, de autoria do Poder Executivo que: 
“Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências”. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei nº 31/2018, de autoria do Poder 
Executivo que: “Dispõe sobre as prorrogações dos prazos previstos 
no artigo 1º, §§1º e 2º da Lei 1.527, de 06 de junho de 2.013 e dá 
outras providências”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 
10/2018, de autoria do Poder Legislativo (Ver. Vanderlei Silva de 
Oliveira) que: “Cria o Programa “Filho da Terra” que estabelece a 
obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a 
apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais 
na abertura de eventos musicais que recebem ou contenham 
financiamento público municipal”. Os projetos serão encaminhados 
aos setores competentes. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 



25/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, para que providencie com urgência a 
retirada de terras deixadas pelo Departamento de Água e esgoto, 
na calçada lateral da Escola Estadual Antonio Ferreira Sobrinho. Nº 
26/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, para que providencie com urgência a 
implantação de faixas de pedestres nas ruas laterais e ruas em 
frente todas as escolas do município, principalmente nos bairros. Nº 
27/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, para que providencie com urgência a 
implantação de atividades para beneficiar os portadores de 
necessidades especiais. Nº 15/2018, de autoria do Vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que seja executado serviço de tapa buracos na Rua Ceci, Bairro 
Planalto. Nº 16/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, para que seja construído um 
muro de divisa no PSF 01.  Nº 17/2018, de autoria do Vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que seja executado serviço de iluminação na Rua Francisco 
Martelli. Nº 01/2018, de autoria do Vereador Sérgio Lúcio da Silva, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, para que seja executado 
serviço de revitalização e manutenção na Praça JK. Nº 23/2018, de 
autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, para que seja realizada operação tapa 
buraco na rodovia 457(Estrada Parque). Nº 24/2018, de autoria do 
Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que o Poder Público retome as atividades do 
Projeto Melhor Idade. As indicações serão encaminhadas aos 



órgãos competentes. LEITURA E VOTAÇÃO DE 
REQUERIMENTOS: Nº 19/2018, de autoria da Vereadora Edilaine 
A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, requerendo que envie a Câmara Municipal 
a relação de veículos terceirizados ou locados de cada setor da 
administração municipal, cópia dos contratos, postos de 
combustíveis onde abastecem. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 20/2018, de autoria da Vereadora 
Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, requerendo que envie as seguintes 
informações: lista ou relatórios de nomes de funcionários que se 
encontram à disposição de outros órgãos que não seja da Prefeitura 
Municipal de Jaciara e a lista de funcionários da Prefeitura 
Municipal que estão de licença ou afastados. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 21/2018, de autoria 
da Vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, requerendo que envie 
informações sobre: quem são os prestadores de serviços que 
realizam exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia,  cardiologia, 
ortopedia, ginecologia e pediatria, nessa secretaria. Que envie 
cópias dos contratos sociais atualizados de cada empresa que 
presta os serviços acima terceirizados. Preço de cada serviço. 
Quais valores gastos destas especialidades com os prestadores de 
serviços, acima citados. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 15/2018, de autoria do Vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, requerendo informações sobre a reposição 
de 25%, dividido por quatro anos, para os professores. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
16/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, requerendo 
informações sobre a JARI. Qual o critério de avaliação das multas 
pela JARI? Quem são os membros da JARI? Quantas multas são 
avaliadas pela JARI por semana? O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores: Rodrigo Francisco, Edilaine A. Martins da Costa, Sérgio 
Lúcio da Silva, Sinval Chicarino Caires, Antonio Zanin Marçal, 



Charles Fernando Jorge de Souza, Vanderlei Silva de Oliveira, 
Leomar Rodrigues de Souza, Sidney de Souza Soares, Tiago 
Pereira dos Santos e Cloves Pereira da Silva. Seus 
pronunciamentos estarão gravados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do Substitutivo ao 
Projeto de Lei Nº 04/2018, do Poder Legislativo que: “Altera a Lei 
Municipal nº 1.318, de 14/001/11 e dá outras providências”. 
Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 04/2018, do Poder Legislativo 
aprovado com sete votos a quatro. Discussão e votação do Projeto 
de Lei Nº 05/2018, do Poder Legislativo que: “Institui o Regime 
Ficha Limpa como requisito para nomeação de servidores a cargos 
comissionados ou designação em função gratificada, no âmbito da 
administração direta, autárquica, e fundacional do Poder Executivo 
e do Poder Legislativo e dá outras providências. Reprovado o 
Projeto de Lei Nº 05/2018, do Poder Legislativo com sete votos a 
quatro. Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 07/2018, do Poder 
Legislativo que: “Regulamenta o uso de placas e meios congêneres 
de inaugurações de obras públicas no município”. Aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Incluso pelo Presidente para 
apreciação, discussão e votação do Projeto de Lei Nº 25/2018, do 
Poder Executivo que: “Declara de Utilidade Pública a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Jaciara e dá outras providências.” Aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do 
Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 49/2018, do Poder Executivo que: 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar em parceria público-privada, 
precedida de procedimento de manifestação de interesse e licitação 
na modalidade de concorrência, a prestação de serviço de 
iluminação pública no município de Jaciara e dá outras 
providências”. Aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Discussão e votação do Parecer Contrário da CCJR ao Projeto de 
Lei Nº 23/2018, do Poder Executivo que: “Altera o artigo 50 da Lei 
1458 de 2012, A qual Reestrutura o Quadro de Pessoal e o Plano 
de Cargos, Carreira e vencimentos PREV-JACI (Fundo de 
Previdência dos Servidores do Município de Jaciara-MT) e dá 
outras providências. Aprovado o Parecer Contrário da CCJR, com 
sete votos favoráveis ao Parecer. Sendo o projeto de Lei Nº 
23/2018, do Poder Executivo reprovado. Discussão e votação do 



Projeto de Lei Nº 60/2018, do Poder Executivo que: “Dispõe sobre a 
Planta Genérica de valores para o cálculo e lançamento do IPTU- 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana”. 
Reprovado o Projeto de Lei Nº 60/2018, do Poder Executivo, com 
sete votos contrários. Uso da palavra em EXPLICAÇÃO PESSOAL 
dispensado pelos Vereadores. 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. 


