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Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (08) oito de março de dois mil 
e dezenove. Depois de realizada a chamada dos vereadores pelo 1º 
Secretário, o Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma 
regimental, e convidou o vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza para que fizesse a leitura do texto bíblico. Em homenagem 
ao dia das mulheres o Presidente falou da importância dessa data e 
convidou alguns vereadores para fazer a entrega de flores para as 
funcionárias presentes no recinto. EXPEDIENTE: Matérias para 
Comissões: Mensagem do Projeto de Lei Nº 03/2019, do Legislativo 
que “Altera a Lei nº 1723/2016 e dá outras providências”. 
Mensagem do Projeto de Lei Nº 07/2019, do Legislativo que 
“Autoriza o Poder Executivo a Criar a ‘A Medalha por 
Reconhecimento do Servidor Público Municipal’ pelos serviços 
prestados”. Os projetos serão encaminhados para as comissões 
para os procedimentos necessários. LEITURA DAS INDICAÇÕES: 
Nº 01/2019, de autoria do vereador Mauro Bosco Cabral, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para 
proceder à limpeza de nascente localizada no inicio da MT 457, e 
reconduzir o curso d’água da via pública para seu leito original, 
ainda realizar limpeza do referido leito. Nº 02/2019, de autoria do 
vereador Mauro Bosco Cabral, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para proceder na criação de 
uma equipe específica para atuar semanalmente na limpeza de lixo, 
poda e retirada de árvores caídas, e conservação do patrimônio 
público, existentes nas diversas cachoeiras de Jaciara. Proceder a 
abertura de processo licitatório para a concessão de uso e 
exploração comercial do Parque Cachoeira da Mulata, podendo ser 
cuidada adequadamente pelo vencedor da licitação.  Nº 03/2019, de 
autoria do vereador Mauro Bosco Cabral, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se proceda a 
sinalização vertical com implantação de placas indicativas da 
correta localização do Fórum da Comarca de Jaciara. Nº 04/2019, 



de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja realizada operação tapa buracos nas ruas do Bairro Cohab 
São Lourenço. Nº 02/2019, de autoria do vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se faça operação tapa buracos 
em frente à Escola Milton Ferreira da Costa. Nº 03/2019, de autoria 
do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se proceda à 
contratação de um psicólogo para atender as escolas e creches 
municipais. Nº 07/2019, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada operação tapa 
buracos nas Ruas: Moema (Bairro Planalto e Santo Antonio) e nas 
Ruas principais da Cohab, Jardim São Nicolau e Zé Araçá.  Nº 
08/2019, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja instalado um sistema de câmeras de monitoramento 
em nossa cidade. Nº 09/2019, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja instalado um 
redutor de velocidade na Rua Lírios, no Bairro Jardim Aurora. Nº 
04/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que realize operação tapa buracos na Avenida Zé de Bia, e 
nas demais vias do Bairro Jardim Aeroporto I que foram destruídas 
pela empresa que iria realizar o esgotamento sanitário. Nº 05/2019, 
de autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja realizada manutenção no telhado do Centro de Reabilitação 
Dom Aquino Corrêa (fisioterapia), como também um funcionário 
para realizar a limpeza do local todos os dias. Nº 06/2019, de 
autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
providencie a manutenção e iluminação pública, e implantação de 
mais postes com lâmpadas para a Praça João Pereira, mais 
conhecida como Praça JK. LEITURA E VOTAÇÃO DOS 



REQUERIMENTOS: Nº 02/2019, de autoria do vereador Mauro 
Bosco Cabral, ao Senhor Vanderlei Silva de Oliveira, Presidente 
desta Casa de Leis, para que forneça cópia digitalizada de 
documentos referentes à verba Indenizatória, de todos os 
vereadores efetivos e suplentes que receberam verba indenizatória 
no período de 01/01/2017 a 28/02/2019, entre outros. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
03/2019, de autoria do vereador Mauro Bosco Cabral, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
forneça informações com cópia referente ao concurso público do 
município de Jaciara, Edital Nº 001/2006, com todas as informações 
necessárias. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Nº 04/2019, de autoria do vereador Mauro Bosco 
Cabral, ao Senhor Vanderlei Silva de Oliveira, Presidente desta 
Casa de Leis, para que forneça cópia digitalizada dos processos 
licitatórios referentes à construção do banheiro público anexo ao 
prédio da Câmara de Vereadores; Construção e reforma do prédio 
da Câmara de Jaciara, realizada no 2º semestre de 2018; Contratos 
de publicidade das atividades realizadas pelo Poder Legislativo de 
Jaciara, de 01/01/2017 até a presente data. Devendo ser juntados 
aos processos licitatórios, cópia de todas as notas de empenho, 
notas de liquidação, comprovantes de todos os pagamentos 
realizados (cheques, TED, ou ordens de pagamento), cópia das 
mídias publicitárias realizadas pela Câmara e enviadas para 
veiculação nas respectivas empresas durante todo o período citado, 
informar o número de inserções contratadas e se fora feito o 
controle e acompanhamento das referidas inserções. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
05/2019, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que envie a este Parlamento Municipal cópias com as escalas 
de trabalho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital 
Municipal, de outubro a dezembro de 2017 e de janeiro a fevereiro 
de 2019. Relação dos servidores que tem duas ou mais férias 
vencidas. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores.  Nº 04/2019, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 



Prefeito, para requerer que seja feito de imediato o pagamento no 
valor de R$676.602,41, conforme recebimento da 
Carta1708/2019/DESC/ENERGISA/MT; O imediato pagamento no 
valor de R$24.200,19, referentes às multas e juros e correção 
monetária, com a Energisa Mato Grosso; Relatório de despesas 
efetuadas com recursos do DAE, durante os meses de 
novembro/2018, dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019, 
devido a ausência de pagamentos à Energisa no valor d e 
R$48.853,81, da Unidade Consumidora 68033 (DAE). O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
02/2019, de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
envie a este Parlamento Municipal informações referente aos 
gastos de energia pelo DAE no ano de 2018 e janeiro e fevereiro de 
2019. Quanto arrecadou no ano de 2018 e janeiro e fevereiro de 
2019. Se as contas tiverem pagas, anexar comprovante de 
pagamento. Anexar extrato do ano de 2018 e janeiro e fevereiro de 
2019, do Fundo Municipal de Habitação. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 03/2019, de autoria 
do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que envie a este 
Parlamento Municipal informações referente ao servidor Mauro B. 
Cabral, se era contratado ou nomeado; Cargo, data de 
contratação/exoneração, quanto recebia, cópia dos holerites de mês 
a mês, projetos desenvolvido, quais suas atribuições, quando da 
sua exoneração houve pagamento de verbas indenizatórias? se 
sim, enviar comprovante. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Nº 04/2019, de autoria do vereador 
Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que envie a este Parlamento 
Municipal informações sobre a secretaria de Assistência Social, se 
a mesma faz algum acompanhamento das famílias que foram 
agraciadas com casas naquele bairro, para evitar comercialização. 
O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Nº 
01/2019, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que envie a este Parlamento Municipal informações referente 



ao Consórcio CIDESASUL, valores pagos pelo município de 
Jaciara, quando será consertada a PC, quais as ações realizadas 
pelo consórcio em 2017 e 2018, cronograma de atividades da PC, 
relatórios de gastos com diárias pelos membros do consórcio de 
2017/2018. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores.  Nº 03/2019, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que envie a este Parlamento Municipal Cópia do contrato de 
licitação do aluguel da Hilux da Prefeitura Municipal de Jaciara; 
Cópia dos empenhos e notas fiscais, e informe qual a justificativa 
para tal contratação. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. Nº 04/2019, de autoria do vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que a Secretaria de Infraestrutura 
envie a este Parlamento Municipal o organograma de trabalho da 
operação tapa buracos. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Leitura, discussão votação da Moção 
de Aplausos nº 01/2019, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, 
aos organizadores da 1ª Corrida de Carnaval do Município de 
Jaciara pela Equipe CRS. Aprovada por unanimidade dos 
vereadores a Moção de Aplausos nº 01/2019, de autoria do 
vereador Rodrigo Francisco. O Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores foi dispensado devido o tempo excedido do expediente. 
ORDEM DO DIA: Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 
02/2018, do Legislativo: Dispõe sobre o valor do pagamento das 
diárias dos servidores da Câmara Municipal de Jaciara e dos 
vereadores e dá outras providências. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Incluso pelo Presidente a pedido do 
vereador Mauro para Discussão e Votação os Projetos de Lei Nº 18 
e 19/2018, do Legislativo.  Projeto de Lei Nº 18/2018, do Legislativo: 
Altera a Lei Municipal Nº 1.318/2011, de 14/01/2018 e dá outras 
providências. Projeto de Lei Nº 18/2018, do Legislativo, foi 
reprovado com seis votos contrários a cinco favoráveis. Projeto de 
Lei Nº 19/2018, do Legislativo: Altera a Lei Municipal Nº 1.530/2013, 
de 06/06/2013 e dá outras providencias. Projeto de Lei Nº 19/2018, 
do Legislativo, foi reprovado com seis votos contrários a cinco 
favoráveis. 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. 

 

 

 


