
ATA N.º 05, DE 21 DE MARÇO DE 2017. 

 

 

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (21) vinte e um de março de dois mil e dezessete. 
Realizada a chamada dos vereadores, o Presidente iniciou a Sessão Ordinária 
na forma regimental e convidou o Vereador Jânio Atanásio de Souza, para 
fazer a leitura do texto bíblico. Expediente: pedido a dispensa da leitura da Ata 
nº 04/2017 e colocado em votação, o mesmo foi aprovado pelos vereadores. 
Colocada a Ata nº04/2017 em votação, foi aprovada por unanimidade dos 
Vereadores. Uso da Tribuna Livre pelo Sr. Paulo Rocha Farias, que usou a 
tribuna livre para fazer reivindicações para o Distrito de Celma. Uso da Tribuna 
Livre pela representante da Associação dos Deficientes visuais, que comentou 
sobre a associação e reivindicou ajuda para obter melhorias para os deficientes 
visuais. Matéria para as Comissões: Leitura do Projeto de Lei Nº01/2017, do 
Poder Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo a reduzir os juros e multas e 
a conceder parcelamento de créditos tributários e dá outras providências – 
REFIS/2017”. O Projeto será encaminhado para as Comissões competentes. 
Entrega de MOÇÃO DE APLAUSOS de autoria do vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Dr. Rogério Lopes Posser, que fez uso da tribuna para agradecer a 
moção recebida. Foram lidas as Indicações: INDICAÇÃO: Nº 02/2017, de 
autoria do Vereador Antonio Zanin Marçal, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, 
solicitando a poda urgente das árvores que compõem a arborização das vias 
públicas, em especial no trecho da Avenida Botocudos onde acontece a feira 
livre semanalmente. INDICAÇÃO: Nº 03/2017, de autoria do Vereador Antonio 
Zanin Marçal, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, solicitando manutenção na 
pintura dos redutores de velocidade, readequação e pintura das faixas de 
pedestres. INDICAÇÃO: Nº 04/2017, de autoria do Vereador Antonio Zanin 
Marçal, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, para que providencie a limpeza no 
entorno de todo de todo o perímetro localizado no Jardim Aeroporto II. 
INDICAÇÃO: Nº 07/2017, de autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, que 
solicitou ao Exmo. Sr. Prefeito do Município para que seja executado o 
atendimento odontológico nos PSF’s, inclusive no período noturno para os 
trabalhadores que não tem tempo disponível durante o dia. INDICAÇÃO: Nº 
10/2017, de autoria da Vereadora Edilaine Aparecida Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
operação tapa buracos para todo o Bairro Leblon onde há asfalto, redutor de 
velocidade para a Rua RL2(olho de gato), com sinalização do mesmo. 
INDICAÇÃO: Nº 03/2017, de autoria do Vereador Leomar Rodrigues de Souza, 
que solicitou ao Exmo. Sr. Prefeito do Município que empenhe-se no sentido de 
se constituir a Associação de Catadores de Material Reciclado. As indicações 
serão encaminhadas aos órgãos competentes. Requerimentos apresentados 



pelos Senhores Vereadores: REQUERIMENTO: Nº 02/2017, de autoria do 
Vereador Cloves Pereira da Silva, para, que possa ser realizada Sessão 
Itinerante na Escola Municipal Magda Ivana, no dia 24-03-2017, as 19h00min. 
REQUERIMENTO: Nº 07/2017, de autoria da Vereadora Edilaine Aparecida 
Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando esclarecimentos sobre a obra do Bosque, no Bairro Santo 
Antonio. REQUERIMENTO: Nº 08/2017, de autoria da Vereadora Edilaine 
Aparecida Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando esclarecimentos sobre o Sistema de 
Esgoto e Saneamento Básico do Jardim Aeroporto II. REQUERIMENTO: Nº 
09/2017, de autoria da Vereadora Edilaine Aparecida Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
esclarecimentos sobre o Estádio Márcio Cassiano: quem é o responsável pela 
manutenção, se foi arrendado ou se foi feito algum tipo de concessão para uso 
de terceiros, se foi feito, que informe a Esta Casa de Leis. REQUERIMENTO: 
Nº 01/2017, de autoria do Vereador Antonio Zanin Marçal, ao Exmo. Sr. 
Prefeito do Município, solicitando ao Secretário de Saúde, Sr. Audimar Rocha, 
para que faça uso da Tribuna para prestar esclarecimentos sobre a situação da 
mesma, na Sessão do dia 28/03/2017. REQUERIMENTO: Nº 01/2017, de 
autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando esclarecimentos sobre custo e 
motivos da viagem ao Canadá. REQUERIMENTO: Nº 02/2017, de autoria do 
Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando esclarecimentos sobre a reforma do Paço 
Municipal, se a fonte de custeio foi externa ou foi com recursos próprios. Os 
requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores e serão 
encaminhados aos órgãos competentes. CORRESPONDÊNCIA: Leitura do 
Ofício nº 01/2017, de autoria do Vereador Charles Fernando Jorge de Souza, 
ao Presidente, informando a Licença do Mandato de Vereador, de acordo 
com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaciara, pelo período em 

que permanecer no exercício de Secretário de Governo, designado através 

de Portaria do Poder Executivo Municipal, para que faça a comunicação ao 

plenário da Câmara para eventual conhecimento, e para que se promova a 

substituição legal de acordo com a Legislação em vigor. O Presidente 

desejou ao Vereador Charles Fernando Jorge de Souza toda sorte na 
secretaria de governo e comunicou que estará tomando as devidas 
providencias. Fizeram o uso da palavra em TEMA LIVRE os vereadores: Jânio 
Atanásio de Souza, Vanderlei Silva de Oliveira, Charles Fernando Jorge de 
Souza, Jozias Melo de Almeida, Antonio Zanin Marçal, Rodrigo Francisco, 
Edilaine Aparecida Martins da Costa, Leomar Rodrigues de Souza, Tiago 
Pereira dos Santos, Sidney de Souza Soares, e Cloves Pereira da Silva. Os 
seus pronunciamentos estarão registrados no arquivo digital desta Câmara 
Municipal. A Explicação Pessoal foi dispensada pelos Senhores 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. 


