
ATA Nº 07, DE 02 DE ABRIL DE 2018. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (02) dois 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 Leomar Rodrigues de Souza 
para fazer a leitura do texto bíblico. Expediente: MATÉRIA PARA 
COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº 18/2018, 
de autoria do Poder Executivo que: “Dispõe sobre a contratação 
temporária de pessoal, em regime jurídico administrativo, para fins 
de atuação na Secret. Munic. De Assist. Social, no Programa 
Criança Feliz nos termos do Decreto Federal Nº 8869, de 2016. 
Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 18/2018, de autoria da Vereadora 
Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia ao Jurídico do Executivo para 
que providencie ação judicial em face da Empresa Sanches 
Tripoloni em descumprimento de suas obrigações contratuais em 
conformidade com a Lei 1.545/13, termo de comodato, cláusula 
terceira. Nº 09/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia ao Secret. De Infraestrutura solicitando que sejam 
executados serviços de tapa buracos na Rua A do Bairro Jardim 
Vitória. Nº 14/2018, de autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia ao Secret. De Infraestrutura solicitando que seja 
realizado uma manutenção na boca de lobo, que se encontra na 
Rua Moema, esquina com a Rua Guarani. Leitura, discussão e 
votação dos REQUERIMENTOS: Nº11/2018, de autoria da 
Vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que: envie a Câmara 
municipal os esclarecimentos que se seguem: Que envie a Câmara 
municipal todos os documentos referente ao Convênio nº 274/2007, 
celebrado por esta municipalidade; Que nos envie a planta genérica 
da referida obra pelo convenio celebrado, tal como, a planilha de 
valores da execução da obra; Que nos forneça cópias do ofício nº 



558/2016, referente à instauração de tomadas de contas especial 
do mencionado convenio, bem como, a defesa prévia realizada pela 
municipalidade. Nº 12/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. 
Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, que envie a Câmara municipal os esclarecimentos que se 
seguem: Que envie a Câmara municipal cópias dos cadastros das 
pessoas beneficiadas pelo Sistema de Melhoria Habitacional e dos 
80 Kits acessibilidades (nomes dos beneficiados e seus respectivos 
endereços); Se licitado nos informe a ganhadora do certame de 
licitação, bem como, o Edital de licitação e o contrato social das 
empresas ganhadoras; Que nos informe o que é e como funciona o 
Projeto de Trabalho Técnico Social. Que nos forneça os nomes dos 
beneficiários e seus respectivos endereços referente a este Projeto 
de Trabalho Técnico Social. Que nos forneça cópias do contrato 
social da empresa responsável pela atividade desteProjeto de 
Trabalho Técnico Social. Nos informe o motivo legal que gerou a 
reprogramação deste projeto junto a Caixa Econômica Federal 
GIGOV/CB. Nº 13/2018, de autoria da Vereadora Edilaine A. 
Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, que envie a Câmara municipal os esclarecimentos que se 
seguem: Que envie a Câmara municipal informação quais são os 
Equipamentos Comunitários comprados com recursos do PAC2. 
Onde se encontram estes equipamentos adquiridos pelo PAC2? 
Quais são suas utilidades? Nº 11/2018, de autoria do Vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que envie a Câmara municipal informações 
sobre o recurso adicional dos ACE e ACS. Por que ainda não foi 
efetuado o pagamento do mesmo? Qual a previsão de pagamento 
do mesmo? Uso da palavra em TEMA LIVRE pelos vereadores: 
Vanderlei Silva de Oliveira, Charles Fernando Jorge de Souza, 
Antonio Zanin Marçal, Rodrigo Francisco, Edilaine Aparecida da 
Costa, Sérgio Lúcio da Silva, Sidney de Souza Soares, Tiago 
Pereira dos Santos, e Cloves Pereira da Silva. Os seus 
pronunciamentos estarão registrados no arquivo digital da Câmara 
Municipal. ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei nº 09/2018, de autoria 
do Legislativo foi adiado para a próxima sessão.  O Uso da palavra 
em EXPLICAÇÃO PESSOAL foi dispensado pelos Vereadores. 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. 

 


