
ATA Nº 18, DE 19 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (19) dezenove de junho de 
dois mil e dezoito. Realizada a chamada dos vereadores, constatou-
se a presença de todos. Em seguida deu início a Sessão Ordinária 
na forma regimental, e convidou o vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: 
O Vereador Charles Fernando Jorge de Souza solicitou a dispensa 
da leitura da Ata nº. 17/2018 que foi colocado em votação e 
aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata nº. 17/2018 em 
votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. 
Uso da Tribuna pelo Sr. Paulo Farias, representando o Distrito de 
Celma, onde este relatou diversos problemas enfrentados por 
aquela comunidade e requereu benefícios como: segurança, 
asfalto, regularização de terrenos, entre outros. MATÉRIA PARA 
COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 33/2018, 
de autoria do Poder Executivo que, “Altera a Lei Nº 1791, de 
15/12/2017, A qual dispõe sobre a estrutura administrativa e 
organizacional do Poder Executivo do Município de Jaciara e dá 
outras providências”. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 25/2018, de 
autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que seja construído um quebra molas na Rua 
Irerê. Nº 26/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, para que seja feito melhorias na 
iluminação do Parque D. Lucinha. Nº 27/2018, de autoria do 
Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que seja feito a recuperação dos brinquedos do 
Parque da Praça JK e reativar a construção da academia. Nº 
34/2018, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, para que realize a estruturação 



do estacionamento nas Avenidas: Xavantes, Botocudos e final da 
Antonio Ferreira Sobrinho. Nº 35/2018, de autoria do Vereador 
Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que seja colocado material fresado na Rua: 
Uirapuru (Bairro Santa Luzia), e na Rua B do Bairro São Nicolau. Nº 
16/2018, de autoria do Vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, para que realize serviço de 
reparo/correção no sistema de iluminação do canteiro central da 
BR-364 – trecho da travessia urbana, entre a Gaúcha Automotores 
e Galeão Pneus. As Indicações serão encaminhadas aos órgãos 
competentes. REQUERIMENTO: Nº 21/2018, de autoria do 
Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que informe sobre cirurgias realizadas e a realizar 
no Hospital Municipal de Jaciara. O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade. Nº 22/2018, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que informe quando será nomeado o novo secretário de saúde de 
Jaciara. O Requerimento foi aprovado por unanimidade.  Nº 
23/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, para que informe se tem alguma previsão 
para colocar em atividade os veículos parados na secretaria de 
obras. O Requerimento foi aprovado por unanimidade. Uso da 
palavra em Tema Livre pelos vereadores: Sinval Chicarino Caires, 
Charles Fernando Jorge de Souza, Sérgio Lúcio da Silva, Edilaine 
A. Martins da Costa, Rodrigo Francisco, 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 31/2018, do Executivo que: “Dispõe sobre as 
prorrogações dos prazos previstos no artigo 1º, §§1º e 2º da Lei n 
1527, de 06 de junho de 2013 e dá outras providências. O 



Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 31/2018, do Executivo foi aprovado 
por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 
06/2018, do Legislativo que: “Autoriza a Instituição do Programa 
Escola de Pais - Dois Mundos, Um só Propósito e dá outras 
providências. O Projeto de Lei Nº 06/2018, do Legislativo, com o 
Parecer Verbal Favorável da CCJR foi aprovado por unanimidade. 
Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 10/2018, do Legislativo 
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. O Projeto de Lei Nº 10/2018, do 
Legislativo, com o Parecer Verbal Favorável da CCJR foi aprovado 
por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 
15/2018, do Legislativo que: “Acrescenta-se ao parágrafo único do 
art. 108 da Lei Municipal nº 1208/09, “Que trata da reformulação do 
estatuto dos servidores públicos do município de Jaciara-MT”. O 
Projeto de Lei Nº 15/2018, do Legislativo, com o Parecer Verbal 
Favorável da CCJR foi aprovado por unanimidade. Uso da palavra 
em Explicação Pessoal pelos Vereadores: Charles Fernando Jorge 
de Souza e Cloves Pereira da Silva. O Presidente pediu aos 
munícipes que utilizem o site da Câmara para fazer cobranças ao 
legislativo e 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. 


