
 
 
 

ATA Nº 13, DE 05 DE MAIO DE 2020 
 
Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 

Câmara de Vereadores reuniu-se em (05) cinco de maio de dois mil e 
vinte. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, o 
Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma regimental, e 
convidou o vereador Charles Fernando Jorge de Souza para a leitura 
do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 12/2020. O 
Vereador Leomar Rodrigues de Souza solicitou a dispensa da leitura, 
que foi aprovado pelos vereadores. Colocada a da Ata nº 12/2020 em 
votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. Matéria para 
Comissões: Leitura da Mensagem do Projeto de Decreto Legislativo 
Nº 01/2020, que dispõe sobre o “Parecer Prévio nº03/20 do TCE/MT – 
Resumo: Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, contas anuais de 
governo do exercício de 2018, parecer prévio favorável à aprovação, 
recomendação ao Poder Legislativo para que determine e recomende 
ao chefe do Executivo a adoção de medidas corretivas, determinação 
para que a secex-receita e governo defina ponto de controle de 
auditoria para as próximas contas anuais, determinação para 
instauração de tomada de contas ordinária”. Leitura da Mensagem do 
Projeto de Lei Nº 09/2020, de autoria do Legislativo que “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de reservatórios e captores de água da chuva nos 
postos de combustíveis e estabelecimentos de lavagem de veículos e 
dá outras providências”. Os Projetos serão encaminhados para as 
comissões. LEITURA DAS INDICAÇÕES: Nº 21/2020, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que sejam 
realizadas melhorias na entrada e saída do Bairro Flamboyan. Nº 
22/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para 
que seja construído calçadas em volta da quadra que está o CRAS no 
Bairro Zé Araçá. Nº 23/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada operação para 
acabara com os vazamentos de água nas ruas da cidade. Nº 01/2020, 
de autoria do vereador Janio Atanásio de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
providencie o patrolamento das estradas JC02 – Poguba, JC03 – 
Córrego Fundo e a estrada que passa no interior do Assentamento 
Egídio Brunetto. Nº 06/2020, de autoria do vereador Cloves Pereira 
da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 



Prefeito, para sejam colocadas em pontos estratégicos da cidade pias 
comunitárias ou portáteis, para contribuir com a prevenção contra o 
COVID-19. Nº 07/2020, de autoria do vereador Cloves Pereira da 
Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que providencie com urgência a compra de uma 
ambulância para o município. Nº 07/2020, de autoria da vereadora 
Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que providencie com urgência lixeiras e 
iluminação pública para a Praça do Bairro Jardim Aurora. Nº 08/2020, 
de autoria da vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que para que 
providencie com urgência a transferência do Eco Ponto para outra 
localidade do município onde não prejudique a população. Nº 09/2020, 
de autoria da vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie com 
urgência a revitalização do Mercado Municipal no centro de Jaciara. 
para que providencie com urgência Nº 25/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada limpeza 
do matagal no final da Avenida Coroados. Nº 26/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se crie um espaço com 
maior comodidade para os cidadãos que buscam seu auxílio 
emergencial junto à Caixa Econômica Federal. Nº 06/2020, de autoria 
do vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie o 
serviço de reparo/correção no sistema de iluminação pública do 
canteiro central da Avenida Piracicaba, trecho entre a BR-364 e a Rua 
Guaiçara. Nº 07/2020, de autoria do vereador Leomar Rodrigues de 
Souza, retirada pelo mesmo. Nº 13/2020, de autoria do vereador 
Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se utilize das mídias sociais à 
disposição da Prefeitura Municipal para realização de um trabalho de 
conscientização da população a respeito dos cuidados de limpeza dos 
terrenos particulares.  REQUERIMENTOS: Nº 02/2020, de autoria da 
vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que sejam adotadas 
medidas para suspensão de cobrança do IPVA, licenciamento e 
seguro obrigatório, sobre veículos de aplicativos, táxis, moto táxi, 
vans, ônibus, micro ônibus, caminhões, e carretas (veículos utilizados 
no transporte de passageiros, bens e produtos), até o mês de outubro 
de 2020. Nº 01/2020, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para 
que informe qual a situação dos contratados em exercício da 
Prefeitura Municipal de Jaciara, com todas as terceirizadas que 



prestaram e ainda prestam serviços. Quais os valores pagos a estas 
empresas do dia 01/01/2018 a 01/05/20, detalhadamente e 
específicos por empresas. Qual o percentual das taxas administrativas 
de cada empresa. Nº 02/2020, de autoria do vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que sejam enviados relatórios com informações sobre 
serviços prestados ou produtos adquiridos pela prefeitura, 
especificamente por notas desses serviços ou produtos, com cópia de 
empenho, e de quem fiscalizou e assinou. Fornecedores: A C S 
Consultório Médico LTDA; A R Ramalho Serviços Médicos; AJJ ind. 
De Artefatos de Concreto LTDA; Alliance Medical Comércio e 
Representações LTDA; Almeida Filho e Chaves Martins LTDA-ME; 
Amendola & Amendola Software LTDA; Ana Carolina Ribeiro 
Leonardo-Eireli; Ana Gabriela Pasqualotto-Eireli; Angus Alimentos 
Eireli-ME; Ana Karolina Veiga Garcia. Nº 03/2020, de autoria do 
vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que sejam enviados 
relatórios com informações sobre serviços prestados ou produtos 
adquiridos pela prefeitura, especificamente por notas desses serviços 
ou produtos, com cópia de empenho, e de quem fiscalizou e assinou. 
Antonion Rodrigues de Moraes- ME; Arena mix – Comércio e Serviços 
EIRELI-ME; Bento e Mendonça Neto; Camila Rodrigues Gomes- 
EIRELI; Científica Médica Hospitalar LTDA; Clínica Médica Cuyabano 
LTDA; Clínica Médica Schuch EIRELI-ME; Construtora Construmais-
EIRELI; Construtora Neto & Santos LTDA-EPP. Nº 07/2020, de autoria 
do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que informe a respeito de 
todas as licitações em andamento e já realizadas desde janeiro de 
2020 até a presente data, incluindo todas as modalidades da Lei 
8.666/93, pregões presenciais/eletrônicos, inexigibilidades e 
dispensas. USO DA PALAVRA EM TEMA LIVRE PELOS 
VEREADORES: Charles Fernando Jorge de Souza, Janio Atanásio de 
Souza, Edilaine A. Martins da Costa, Antonio Zanin Marçal, Rodrigo 
Francisco, Sidney de Souza de Soares, Tiago Pereira dos Santos, 
Cloves Pereira da Silva, 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 Nº06/2020, do Executivo que “Dispõe sobre 
a alteração da Lei Nº 1.180/19, qual Dispõe sobre a política de 
atendimento da criança e do adolescente, estabelece a estrutura e o 
funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal da Infância e 
Adolescência e dá outras providências”. Projeto de Lei Nº06/2020, do 
Executivo foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Discussão e Votação da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 



Nº44/2020, do Executivo que “Dispõe sobre a autorização de uso 
oneroso do ginásio poliesportivo Guido Inocêncio Chimatti, da Praça 
Tamoios, do Estádio Municipal Márcio Cassiano da Silva e Campo da 
Pista de Atletismo do Jardim Aeroporto”. Aprovada a Emenda 
Modificativa Modificativa ao Projeto de Lei Nº44/2020, do Executivo, 
seguindo para Redação Final das Comissões. USO DA PALAVRA EM 
EXPLICAÇÃO PESSOAL dispensados pelos vereadores. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente 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. 

  
 


