
  

Ata nº 07, da Reunião Extraordinária em 24 de junho de 2021  

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 

Câmara de Vereadores reuniu-se em (24) vinte e quatro de junho 

de dois mil e vinte e um, às 16h00min (dezesseis horas). Realizada 

a chamada constatou-se a ausência do vereador Adnan Alli Ahmad. 

O Presidente iniciou a Sessão Extraordinária na forma regimental e 

fez a leitura do texto bíblico. Em seguida fez-se um minuto de 

silencio pelo falecimento do Sr. Fábio, morador de Jaciara. ORDEM 

DO DIA: Discussão e Votação do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 

16/2021, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre alteração da Lei 

Municipal n.º 2008, de 28 de abril de 2021, que trata da conversão 

em pecúnia de licença prêmio para pagamentos de tributos, 

estabelece normas para regulamentar a compensação e dá outras 

providências". O Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 16/2021 foi 

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e 

Votação do Projeto de Lei Nº 17/2021, do Poder Executivo, que 

"Altera a redação da Lei Municipal n.º 1417, de 13 de março de 

2012, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Jaciara/MT e dá outras providências" (Prev-Jaci). O 

vereador Charles Fernando fez pedido de vista ao Projeto, colocado 

em votação, o pedido foi reprovado com seis votos contrários dos 

vereadores Zilmar Barbosa Medeiros, Jesualdo Morais da Silva, 

Simone Freire Araújo Rodrigues, Jozias Melo de Almeida, José Luiz 

Ribeiro Galindo, Cloves Pereira da Silva. Em seguida, procedeu-se 

a votação do Projeto de Lei Nº 17/2021, sendo aprovado com sete 

votos favoráveis (Zilmar, Galindo, Ivaneis, Cloves, Jozias, Simone, 

Jesualdo) e três votos contrários (Charles, Leônidas, Cleiton). Os 

pronunciamentos dos senhores vereadores estarão gravados no 

arquivo digital desta Câmara Municipal. Não havendo nada mais a 

tratar, o Presidente encerrou a Sessão Extraordinária. Eu, Ivaneis 

Tamanho Lopes Assunção, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que 

após lida, e votada, será assinada por mim, pelo Presidente e 

demais Vereadores. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


