
ATA N.º 14, DE 23 DE MAIO DE 2017. 

 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (23) vinte e três de maio de 
dois mil e dezessete. Realizada a chamada dos vereadores, o 
Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e 
convidou o Vereador Claudinei Pereira para fazer a leitura do texto 
bíblico. Expediente: O Vereador Vanderlei Silva de Oliveira pediu a 
dispensa da leitura da Ata nº 13/2017 e colocado em votação, foi 
aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata nº13/2017 em votação, 
a mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. USO DA 
TRIBUNA: usou a Tribuna Livre a Srª. Samantha Alcântara Santos 
para reivindicar a mudança do reajuste do subsídio dos servidores 
públicos do mês maio do para o mês de janeiro. O Senhor Fábio F. 
S. Paiva não pode estar presente devido estar fora da cidade e não 
ter tempo hábil para chegar a tempo para o uso da tribuna.  
Matérias para as Comissões: Leitura da Mensagem do Projeto de 
Lei nº08/2017, do Poder Legislativo, de autoria da Vereadora 
Edilaine Aparecida Martins da Costa, “Fica instituído a realização do 
Dia das Mães e Dia dos Pais, nas creches e escolas públicas e 
privadas do Município de Jaciara e dá outras providências”. Leitura 
da Mensagem do Projeto de Lei nº09/2017, do Poder Legislativo, de 
autoria da Vereadora Edilaine Aparecida Martins da Costa, 
“Autoriza a colocação de brinquedos e equipamentos para crianças 
e pessoas portadoras de necessidades especiais em parques, 
praças e outros locais públicos destinados à prática de esporte e 
lazer e dá outras providências”. Leitura da Mensagem do Projeto de 
Lei nº10/2017, do Poder Legislativo, de autoria da Vereadora 
Edilaine Aparecida Martins da Costa, “Dispõe sobre o incentivo ao 
cultivo das plantas ‘Citronela’ e ‘Crotalária’, como método natural de 
combate à dengue e dá outras providências”. Os projetos serão 
encaminhados às Comissões competentes. Foram lidas as 
INDICAÇÕES: Nº 17/2017, de autoria da Vereadora Edilaine 
Martins, que solicitou ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 



Excelentíssimo Prefeito, solicitando a retirada dos entulhos ao lado 
da ETE (Estação de Tratamento e Esgoto) no Jardim Aeroporto 2. 
Nº 18/2017, de autoria da Vereadora Edilaine Martins, que solicitou 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que arrume as Ruas: Irapuru, A e B (galeria de água, 
calçamento das vias), da Vila Comunitária e iluminação pública. Nº 
19/2017, de autoria da Vereadora Edilaine Martins, que solicitou ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando o patrolamento e cascalhamento da Rua Azaléia, no 
Bairro Jardim Aurora, roçar o mato entre a estrada e a BR, 
providenciar a melhoria quanto à iluminação. As indicações serão 
encaminhadas aos órgãos competentes. REQUERIMENTO: Nº 
10/2017, de autoria do Vereador Jozias Melo de Almeida, aos 
Senhores Vereadores, solicitando uma Sessão Itinerante na Escola 
Francisco Soares de Oliveira, na COHAB São Lourenço. O 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
MOÇÃO: Moção de Aplausos nº04/2017, de autoria do Vereador 
Rodrigo Francisco para o Senador da República, Ilmo. Sr. 
Wellington Fagundes. Aprovado por unanimidade. Uso da palavra 
em TEMA LIVRE pelos vereadores: Rodrigo Francisco, Cleiton 
Godoi Brasileiro, Edilaine Aparecida Martins da Costa, Vanderlei 
Silva de Oliveira, Tiago Pereira dos Santos e Cloves Pereira da 
Silva. Os seus pronunciamentos estarão registrados no arquivo 
digital desta Câmara Municipal. Usaram a palavra em Explicação 
Pessoal os Vereadores: Rodrigo Francisco, Cleiton Godoi Brasileiro, 
Vanderlei Silva de Oliveira. Os seus pronunciamentos estarão 
registrados no arquivo digital desta Câmara Municipal. O Presidente 
Cloves Pereira da Silva, disse que esta Câmara está aberta a 
discussões e reafirmou o convite para que a população participe 
das sessões. 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. 
 


