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Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (28) vinte e oito 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 vereador Cloves 
Pereira da Silva para realizar a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: O Vereador Rodrigo Francisco solicitou a dispensa 
da leitura da Ata nº. 22/2019, a solicitação foi colocada em votação 
e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata nº. 22/2019 em 
votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores.  
Uso da Tribuna pelo Sr. Francisco Canidé da Silva, Presidente do 
Sindicato do Trabalhador Rural, que comentou sobre assuntos 
pertinentes à Usina e solicitou o apoio dos vereadores para que 
interceda quanto a contratação de mão obra, que esta tenha 
prioridade de ser local. MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei Nº 32/19, do Executivo que: “Dispõe 
sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para confessar e 
parcelar débitos oriundos do consumo de energia elétrica junto a 
Energisa S/A e dá outras providências”. Leitura da Mensagem do 
Projeto de Lei Nº 35/19, do Legislativo que: “Dispõe sobre a 
publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Jaciara, da 
relação de medicamentos existentes, faltantes, local onde encontrar 
e a previsão de recebimento na rede municipal de saúde e dá 
outras providências”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 
36/19, do Legislativo que: “Dispõe sobre o incentivo ao plantio e 
manutenção de árvores em calçadas de imóveis urbanos e dá 
outras providências”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 
37/19, do Legislativo que: “Assegura a vacinação diferenciada, 
domiciliar, às pessoas com deficiência motora incapacitante e dá 
outras providências”. Os projetos serão encaminhados para as 
Comissões competentes. LEITURA DE INDICAÇÕES: Nº 26/2019, 
de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja efetuada a compra de forno elétrico e a gás para atender a 



Cozinha Única Municipal. Nº 27/2019, de autoria do vereador 
Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que todos os veículos da frota própria 
do município sejam recolhidos nos dias de feriados e final de 
semana no pátio da Secretaria de Infraestrutura. Nº 31/2019, de 
autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
providencie uma forma legal de abrir negociação com os moradores 
do Bairro São Francisco para que eles, em troca de serviços ou 
equipamentos para a Prefeitura, adquiram áreas verdes nºs. 01, 
01ª, 03, e 04. Nº 32/2019, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que providencie o asfaltamento da Rua Salgado Filho, 
no Residencial São Francisco. Nº 33/2019, de autoria do vereador 
Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie limpeza 
e manutenção em todas as áreas verdes do Residencial São 
Francisco. Nº 25/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins 
da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que tome providencias quanto ao reabastecimento de 
água no Município de Jaciara. Nº 26/2019, de autoria da vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie a 
confecção de meios fios nas principais avenidas do município, onde 
foram quebrados e por este motivo, vem causando muito 
desconforto à população. Nº 08/2019, de autoria do vereador Adnan 
Alli Ahmad, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que possa viabilizar uma audiência pública 
para os munícipes e sociedade escolar de Jaciara e professores do 
Estado e Município sobre a Escola Militar.  Nº 09/2019, de autoria 
do vereador Adnan Alli Ahmad, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que ative a escola do 
campo com uma nova metodologia que atinja com qualidade o 
ensino aos alunos da zona rural. Nº 47; Nº 48, Nº 49 /2019, de 
autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, foram 
retiradas pelo mesmo. Nº 37/2019, de autoria do vereador Antonio 
Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 



Excelentíssimo Prefeito, para que se faça na Praça existente entre 
as Ruas Poguba e Tamandaré, um parquinho para as crianças e 
que se melhore a iluminação do local. REQUERIMENTOS: Nº 
10/2019, de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
encaminhe informações quanto acidentes de trânsito envolvendo 
veículos da frota própria do município. Quantos veículos foram 
envolvidos nos períodos de 01/01/2018 a 26/08/2019. Quais são as 
pessoas e respectivas funções, que dirigiam esses veículos 
(relacioná-los). Em todos os acidentes ocorridos foram tomadas as 
medidas administrativas necessárias? Apresentar relatórios. Se 
houve despesa causada ao erário público, comprovar com notas 
fiscais e valores. Se foram instaurados inquéritos administrativos, 
enviar documentos. E se os veículos envolvidos nos ocorridos já 
foram recuperados e estão sendo usados para atender a 
população. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores.  Nº 11/2019, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, que informe a respeito da criação do banco de horas na 
Secretaria de Educação do Município de Jaciara/MT; Se já está 
implantado, qual é o procedimento utilizado para tanto? Existe 
Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal no que diz respeito ao 
Decreto Nº 3.478, de 15 de maio de 2019? Se sim, enviar cópia. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores.  Nº 
13/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que informe a este Parlamento Municipal quais aparelhos 
foram adquiridos através da emenda parlamentar do Deputado Max 
Russi, no ano de 2018; que nos envie cópia das notas de empenho 
e notas fiscais dos aparelhos, e/ou equipamentos adquiridos 
através dessa emenda. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. USO DA PALAVRA EM TEMA LIVRE 
pelos vereadores: Vanderlei Silva de Oliveira, Edilaine A. Martins da 
Costa, Charles Fernando Jorge de Souza, Sidney de Souza Soares, 
Cloves Pereira da Silva. Seus pronunciamentos estarão gravados 
no arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: 
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº30/2019, 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”. O Projeto 
de Lei Nº30/2019 foi aprovado por unanimidade. Discussão e 
Votação do Projeto de Lei Nº31/2019, do Legislativo que: “Altera a 
Lei Municipal Nº 807, de 05 de dezembro de 2000(Galeria dos ex- 
Presidentes)”. O Projeto de Lei Nº31/2019 foi aprovado por 
unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº32/2019, do 
Legislativo que: “Dá à Rua B, localizada no Residencial São 
Francisco, no Bairro Planalto, a denominação de Maria Alves 
Borges”. O Projeto de Lei Nº32/2019 foi aprovado por unanimidade. 
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. 
 


