
 

 

ATA Nº 09, DE 07 DE ABRIL DE 2020             

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (07) sete de abril de dois mil e 
vinte. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, o 
Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma regimental, e 
convidou o vereador Janio Atanásio de Souza para a leitura do texto 
bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 08/2020. O 
Vereador Vinícius Ortega Camolezi solicitou a dispensa da leitura, que 
foi aprovado pelos vereadores. Colocada a da Ata nº 08/2020 em 
votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. MATÉRIA 
PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 
06/2020, de autoria do Executivo. LEITURA DAS INDICAÇÕES: Nº 
06/2020, de autoria do vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja 
realizada a compra de uma bomba d’água reserva para os PT 01, 02, 
03, 04, 05, 06, e que comprem canos reserva para realizar 
manutenção a cada seis meses.  Nº 07/2020, de autoria do vereador 
Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada a limpeza na Rua 06, 
no Jardim Boa Esperança, ao lado da farinheira. Nº 08/2020, de 
autoria do vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada a 
manutenção nas laterais da Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, no 
início do Bairro Planalto. Nº 16/2020, de autoria do vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja utilizado o recurso da merenda 
escolar para compras de cestas básicas. Nº 17/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada 
operação tapa buracos na Av. Tupiniquins. Nº 18/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciado um 
advogado para o PROCON de Jaciara. LEITURA E VOTAÇÃO DO 
REQUERIMENTO: Nº 05/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva 
de Oliveira ao prefeito municipal que devido a reunião do dia 31/03/20 
em seu gabinete, com a presença do Deputado Max Russi, cuja pauta 
foi a implantação de 10 leitos de UTI’s no município de Jaciara/MT, 
que informe acerca do resultado do estudo de viabilidade que Vossa 



Excelência se dispôs a realizar junto a sua equipe para que os 10 
leitos de UTI’s sejam implantados. Após discussão o requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. USO DA PALAVRA EM 
TEMA LIVRE PELOS VEREADORES: Vanderlei Silva de Oliveira e 
Cloves Pereira da Silva. Os pronunciamentos dos senhores 
vereadores estarão registrados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. Uso da palavra em Explicação Pessoal dispensados pelos 
vereadores. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 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. 
 

   

 

 

 

 

 

 


