
ATA Nº 09, DE 17 DE ABRIL DE 2018. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (17) dezessete de abril de 
dois mil e dezoito. Realizada a chamada constatou-se a presença 
de todos os vereadores. O Presidente deu inicio a Sessão Ordinária 
na forma regimental, e convidou o vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira para fazer a leitura do texto bíblico. Expediente: O Vereador 
Sérgio Lúcio da Silva solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 
08/2018, colocado o pedido em votação e aprovado pelos 
vereadores. Colocada a Ata nº. 08/2018 em votação foi aprovada 
por unanimidade dos Vereadores. MATÉRIA PARA COMISSÕES: 
Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 22/2018, de autoria do 
Poder Executivo que: “Altera o artigo 50 da Lei Nº 1.456/2012, A 
qual reestrutura o quadro de pessoal e o plano de cargos, carreira e 
vencimentos da Prefeitura do Município de Jaciara e dá outras 
providências”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 23/2018, 
de autoria do Poder Executivo que: “Altera o artigo 50 da Lei Nº 
1.456/2012, A qual reestrutura o quadro de pessoal e o plano de 
cargos, carreira e vencimentos da PREV-JACI-Fundo de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaciara-MT e 
dá outras providências”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 
24/2018, de autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a custear despesas de atleta local convocado 
para o campeonato mundial de muay thai 2018. Foram lidas as 
INDICAÇÕES: Nº 19/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. 
Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, 
solicitando providências de uma área de lazer, uma academia ao ar 
livre e um parque de diversões, no espaço ao lado do campo do 
Jardim Esmeralda. Nº 20/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. 
Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, 
solicitando providencias quanto a elevação da tela de proteção para 
maior segurança das pessoas na quadra da Praça João Pereira 
(JK). Nº 21/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da 



Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, com cópia a secretaria competente, solicitando 
providências quanto a manutenção, tapa buracos no cruzamento 
das ruas Itaúna com a Iraí, no Bairro Santo Antonio. Nº 17/2018, de 
autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, solicitando que seja realizado uma manutenção na 
boca de lobo, que se encontra na Rua Irerê, esquina com a 
Botocudos. Nº 18/2018, de autoria do Vereador Cleiton Godoi 
Brasileiro, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, com cópia a secretaria competente, solicitando que seja 
realizado uma manutenção na boca de lobo, que se encontra na 
Rua Caiçara, esquina com a Av. Piracicaba. Nº 19/2018, de autoria 
do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, solicitando que seja realizada limpeza em toda a área 
disponível do Distrito Industrial. Nº 09/2018, de autoria do Vereador 
Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, solicitando o patrolamento e cascalhamento dos 
pontos críticos da estrada municipal que liga BR-364 passando 
parte da região do Brilhante até a Fazenda Sereno. Nº 10/2018, de 
autoria do Vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, solicitando providencias para o transporte 
de alunos da região da Ponte de Pedra, com um veículo compatível 
com o numero de alunos existentes na região. Nº 15/2018, de 
autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, solicitando o aumento do alambrado de 
proteção da Praça JK. Nº 16/2018, de autoria do Vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que encontre uma maneira de 
solucionar o problema dos atestados de afastamento médico nos 
PSF’s. 

 



 

Nº 09/2018, de autoria do Vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, com cópia a secretaria de Infraestrutura e Diretoria de 
Trânsito, solicitando que seja criado um estacionamento público no 
cruzamento das Ruas: Caiçara com Iracema, próximo a Faculdade 
Eduvale, no terreno pertencente ao município. Nº 10/2018, de 
autoria do Vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, solicitando a possibilidade de instalação 
de mão única nas Ruas: Caiçara, Jurema e Iracema, que possui 
grande fluxo de veículos automotores devido às aulas da Faculdade 
Eduvale. Leitura, discussão e votação dos requerimentos: Nº 
14/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
encaminhe informações sobre o centro de triagem. Nº 15/2018, de 
autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
encaminhe informações sobre terreno adquirido com o recurso do 
PAC2.  Nº 16/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da 
Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, que encaminhe informações sobre obras realizadas e a 
realizar pelo PRAD2. Nº 02/2018, de autoria do Vereador  Charles 
Fernando Jorge de Souza , ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que encaminhe informações 
sobre o Convênio nº 121/2009, da Secretaria de Estado de 
Transporte e Pavimentação Urbana – SEPTU. Nº 03/2018, de 
autoria do Vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
encaminhe informações sobre o Convênio nº724836/2009 do 
Ministério de Ciências e Tecnologia referente à construção do 
Centro Vocacional Tecnológico. Nº 04/2018, de autoria do Vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que encaminhe informações 
sobre o Convênio nº 212.533-12/2006 do Ministério do Turismo 
referente à construção da ciclovia na estrada parque. Nº 12/2018, 
de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 



Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que encaminhe 
informações sobre o Centro de Triagem de lixos, bem como, o 
projeto do mesmo. Nº 13/2018, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que encaminhe informações sobre o 
pagamento de salários de contratados e terceirizados. Nº 14/2018, 
de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que encaminhe 
informações sobre as empresas terceirizadas prestadoras de 
serviço ao executivo.  Nº 01/2018, de autoria do Vereador Cleiton 
Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que encaminhe informações sobre o 
Convênio nº 488/2008 do ministério de Desenvolvimento Social 
(MDS). Nº 02/2018, de autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
que encaminhe informações sobre o Convênio Nº 094/2013 da 
Secretaria de Cidades (SECID) referente a drenagem da Avenida 
Zé de Bia. Nº 01/2018, de autoria do Vereador Cloves Pereira da 
Silva, aos nobres pares para aprovação de sessão itinerante no dia 
26/04/2018, na Escola Modelo Santo Antonio. Os Requerimentos 
foram aprovados por unanimidade dos vereadores. Devido o horário 
excedido não houve o uso da palavra em Tema Livre. ORDEM DO 
DIA: Discussão e votação do Projeto de Lei nº 16/2018, do Poder 
Executivo, que: “Altera o artigo 2º da Lei 1.013/2005, A qual 
autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação 
com os municípios circunvizinhos com empréstimos de maquinário 
e consecução de serviços mútuos para melhoramento e 
manutenção das estradas que ligam a sede do município e dá 
outras providências. O Projeto de Lei nº 16/2018, do Poder 
Executivo foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão 
e votação do Projeto de Lei nº 18/2018, do Poder Executivo, que: 
“Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal em regime 
jurídico administrativo, para fins de atuação na Secretaria Municipal 
de Assistêcia Social, no Programa Criança Feliz, nos termos do 
Decreto Federal Nº 8.869/2016 e dá outras providências”. O Projeto 
de Lei nº 18/2018, do Poder Executivo foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei nº 49/2018, do Poder 



Executivo, foi pedido vista ao projeto pela vereadora Edilaine A. 
Martins da Costa. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 
03/2018, do Legislativo: altera lei municipal nº 1.417, de 13 de 
março de 2012, que reestrutura o regime próprio de previdência 
social do município de Jaciara/MT e dá outras providências. O 
Projeto de Lei nº 03/2018, do Legislativo foi aprovado com quatro 
(04) votos contrários, dos vereadores: Charles Fernando Jorge de 
Souza, Sérgio Lúcio da Silva, Antonio Zanin Marçal e Cleiton Godoi 
Brasileiro. Uso da palavra em EXPLICAÇÃO PESSOAL pelos 
Vereadores: Charles Fernando Jorge de Souza, Cleiton Godoi 
Brasileiro, Antonio Zanin Marçal, Vanderlei Silva de Oliveira, 
Leomar Rodrigues de Souza, Sidney de Souza Soares, Tiago 
Pereira dos Santos e Cloves Pereira da Silva.  A vereadora Edilaine 
A. Martins da Costa solicitou os cinco minutos do partido e explicou 
a respeito do adiamento da votação de projetos como o caso de um 
projeto do legislativo, o qual pediu para que deixassem para a 
sessão posterior para melhor análise. Disse que não irá votar 
projetos para beneficiar a individualidade e sim a coletividade. E 
ainda, que já foram votados vários projetos de ultima hora, e “se o 
vereador Charles está acostumado a ganhar as coisas no grito, aqui 
não, pois tem o Regimento Interno para ser seguido”. O vereador 
Charles Fernando, rebateu dizendo que “não ouviu a vereadora 
hora nenhuma falar de partido”. 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. 

 

 


