
ATA Nº 25, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (05) cinco de setembro de 
dois mil e dezessete. Realizada a chamada dos vereadores, o 
Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental, e 
convidou o vereador Sidney de Souza Soares para fazer a leitura do 
texto bíblico. Foi entoado o Hino Nacional Brasileiro em 
comemoração a Semana da Pátria. Expediente: O Vereador 
Vanderlei Silva de Oliveira solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 
24/2017 que foi colocado em votação e aprovado pelos vereadores. 
Colocada a da Ata nº. 24/2017 em votação, a mesma foi aprovada 
por unanimidade dos Vereadores. Não aconteceu o uso da Tribuna, 
pois, o Diretor de Trânsito que foi convocado não compareceu a 
sessão. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 16/2017, de autoria do 
Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando pintura de uma 
faixa de pedestre defronte a Escola Municipal Magda Ivana na 
Avenida Zé de Bia. Nº 17/2017, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando a manutenção (repintura) da 
faixa de pedestre que existe na Rua Carijós, em frente a loja 
Flamboyant. Nº 23/2017, de autoria do Vereador Antonio Zanin 
Marçal, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando a construção de meios fios em todas as ruas 
que estão recebendo o revestimento com asfalto. Nº 24/2017, de 
autoria do Vereador Antonio Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando fiscalização 
contundente no tocante à conservação e limpeza das ruas de 
Jaciara. Nº 30/2017, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando que seja verificada e arrumada a rachadura da 
passarela da BR-364. Nº 31/2017, de autoria do Vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que sejam refeitas urgente, as 
faixas de pedestres nas ruas e avenidas da cidade, pois as mesmas 



já não existem mais. Nº 32/2017, de autoria do Vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que seja verificada a manilha da 
Avenida Pajé, próximo ao ex-cabeludo. Nº 16/2017, de autoria do 
Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que seja realizado uma 
limpeza no PSF 06, do Bairro Aeroporto. Nº 17/2017, de autoria do 
Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que seja construído uma 
calçada no entorno do PSF 06, do Bairro Aeroporto. Nº 18/2017, de 
autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que seja realizada uma 
terraplanagem com cascalhamento, no assentamento 27 de 
novembro. As Indicações serão encaminhadas aos órgãos 
competentes. Leitura e votação dos Requerimentos: Nº 26/2017, de 
autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que informe se houve 
durante o ano de 2017 remanejamento de dotações orçamentárias 
referente à Secretaria de Educação. Em caso positivo, enviar cópias 
dos demonstrativos. Nº 27/2017, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que informe como se deu o pagamento 
para o evento da apresentação da Orquestra Sinfônica de Mato 
Grosso. Houve alguma espécie de convênio? Se houve enviar 
cópia. Houve dispêndio pago com receita do Município? Se houve, 
qual o montante? Para o pagamento dos custos dessa 
apresentação houve necessidade de algum remanejamento 
orçamentário?  Se houve indicar as dotações respectivas, bem 
como, seus valores. Nº 17/2017, de autoria do Vereador Vanderlei 
Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que informe a respeito do efetivo 
cumprimento e execução do Código Sanitário Municipal (devido a 
água servida descartada nas ruas). Nº 18/2017, de autoria do 
Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que informe sobre quando se 
dará o efetivo cumprimento e execução da Lei Municipal Nº 
1.566/13, através da Secretaria Municipal competente (proibição, 



colocação e retirada de lixos e entulhos). Nº 26/2017, de autoria da 
Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que envie cópia do 
contrato social da FIPE. Quanto já foi pago? Que envie 
comprovantes de pagamento. Qual a área auditada até o momento? 
Que envie a dispensa da licitação com os respectivos pareceres 
jurídicos. Nº 10/2017, de autoria do Vereador Antonio Zanin Marçal, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
que informe a respeito do Convênio Nº 60, que foi celebrado a fim 
de se fazer algumas obras. Qual o valor depositado inicialmente na 
conta do convênio para fazer esta obra? Questiona-se, se todas as 
obras deste convênio foram finalizadas, inclusive o asfaltamento. 
Ainda há em conta? Quanto? MOÇÕES: Nº 02/2017, de autoria do 
Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, e Co-autoria do Vereador 
Sidney de Souza Soares, a Srtª. Elis Karem Cerutti, procuradora 
jurídica da Câmara Municipal de Jaciara-MT, pelos relevantes 
serviços prestados a esta Casa de Leis. Nº 01/2017, de autoria do 
Vereador Cleiton Godoi Brasileiro e Co-autoria dos demais 
vereadores, ao Ministério o Pescador Sal da Terra. Uso da palavra 
em TEMA LIVRE pelos vereadores: Jânio Atanásio de Souza, 
Antonio Zanin Marçal, Sinval Chicarino Caires, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Edilaine A. Martins da Costa, Rodrigo Francisco, 
Vanderlei Silva de Oliveira, Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira 
dos Santos e Cloves Pereira da Silva. Os seus pronunciamentos 
não estarão registrados no arquivo digital da Coordenadoria 
Legislativa, devido problema de áudio. ORDEM DO DIA: Discussão 
e votação do Parecer Contrário ao Projeto de Lei Nº 11/2017, de 
autoria do Executivo, que “Altera o art. 1º da Lei 1.538, de 
26/06/2013, qual dispõe sobre a autorização para o Poder 
Executivo fornecer cargas de terra para munícipes e empresas de 
Jaciara e revoga a Lei Nº656/96, que dispõe sobre o fornecimento 
de terra ou cascalho ou terraplanagem para propriedades dos 
munícipes de Jaciara”. O Projeto de Lei Nº 11/2017, de autoria do 
Executivo, foi reprovado por unanimidade dos Vereadores. 
Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 12/2017, de autoria do 
Executivo, que “Altera o art. 4º da Lei Nº 1.566, de 04/12/2013, a 
qual dispõe sobre a proibição, colocação e retirada de lixo e 



entulhos”. O Projeto de Lei Nº 12/2017, foi reprovado por 
unanimidade dos Vereadores. Discussão e votação do Projeto de 
Lei Nº 25/2017, de autoria do Executivo, que “Estipula a tarifa de 
embarque no Terminal Rodoviário Bruno José de França do 
Município de Jaciara”. O Projeto de Lei Nº 25/2017, foi aprovado 
por unanimidade dos Vereadores. Discussão e votação do Projeto 
de Lei Nº 27/2017, de autoria do Executivo, que “Autoriza o 
Executivo Municipal a proceder a doação da Rede de Energia 
Elétrica”. O Projeto de Lei Nº 27/2017, foi aprovado por 
unanimidade dos Vereadores. Discussão e votação do Projeto de 
Lei Nº 17/2017, de autoria do Legislativo, que “Autoriza a Câmara 
Municipal de Jaciara a realizar a Revisão Anual de que trata o inciso 
X do art. 37, da Constituição aos vereadores”. O Projeto de Lei Nº 
17/2017, foi aprovado com sete votos favoráveis e dois contrários, 
sendo contrários os vereadores: Cleiton e Sinval. Discussão e 
votação do Projeto de Lei Nº 31/2017, de autoria do Executivo, que 
“Dispõe sobre o Conselho Municipal da Cidade de Jaciara-MT e dá 
outras providências”.  O Projeto de Lei Nº 31/2017, foi aprovado 
por unanimidade dos Vereadores. Uso da palavra em 
EXPLICAÇÃO PESSOAL não aconteceu devido o horário excedido. 
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.  

 

 


