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 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (15) quinze de agosto de dois mil 
e dezessete. Realizada a chamada dos vereadores, o Presidente 
iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e convidou o vereador 
Leomar Rodrigues para fazer a leitura do texto bíblico. Expediente: O 
Vereador Leomar Rodrigues de Souza solicitou a dispensa da leitura da 
Ata nº 21/2017 que foi colocado em votação e aprovado pelos 
vereadores. Colocada a Ata nº21/2017 em votação, a mesma foi 
aprovada por unanimidade dos Vereadores. Uso da Tribuna pelo Sr. 
Saulo Schimidt, Diretor de Departamento de Farmácia do Município, 
que comentou sobre os trabalhos que pretendem desenvolver, sobre os 
procedimentos para receber medicamentos de alto custo, disse que a 
falta inicial de medicamentos deveu-se pela inadimplência do município 
para com os fornecedores, existia dívidas, inclusive do ano de 2015. 
Disse que foi montada uma comissão para regularização dos restos a 
pagar e os trabalhos com a total quitação dos débitos ocorreu em abril. 
Entre vários assuntos respondeu aos questionamentos dos vereadores 
e se colocou a disposição de todos. O Sr. Paulo Farias morador do 
Distrito de Celma também solicitou o uso da tribuna livre, no entanto, 
não compareceu na sessão. MATÉRIA PARA AS COMISSÕES: Leitura 
da Mensagem do Projeto de Lei nº15/2017, de autoria do Poder 
Legislativo que: “Dá a quadra poliesportiva, localizada dentro do 
Ginásio Municipal, Guido Inocêncio Chimati, no Bairro Santa Rita, a 
denominação de Eduardo Zan Rotili e dá outras providências. O projeto 
será encaminhado às Comissões competentes. Foram lidas as 
INDICAÇÕES: Nº 26/2017, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando que seja feito uma limpeza em todo o Jardim 
Clementina. Nº 06/2017, de autoria do Vereador Cloves Pereira da 
Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando que seja feito patrolamento na Rua das Margaridas 
no Jardim Aurora. Nº 07/2017, de autoria do Vereador Cloves Pereira 
da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, solicitando que seja feito manutenção de estradas na região 
denominada Brilhante, para atender a solicitação do Sr. Otávio de 
Moraes. Nº 08/2017, de autoria do Vereador Cloves Pereira da Silva, ao 



Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que seja feito quebra molas em toda a Rua Irerê. Nº 
17/2017, de autoria do Vereador Leomar  
Rodrigues de Souza ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que volte a ser feita a coleta de lixo em nossa 
cidade três vezes por semana. Nº 182017, de autoria do Vereador 
Leomar Rodrigues de Souza ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que seja feito um cronograma de trabalho a fim 
de fazer atendimento de entrega de cargas de terra para munícipes e 
empresas em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 1.538/2013. 
Nº 08/2017, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que 
as licitações realizadas na Prefeitura sejam transmitidas ao vivo através 
de seu portal. Nº 09/2017, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que seja feito o pagamento da conversão em pecúnia das 
licenças prêmios de todos os servidores da Prefeitura Municipal que já 
adquiriram esse direito. Nº 10/2017, de autoria do Vereador Rodrigo 
Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, que seja feito a disponibilização urgente de um ônibus para 
atender aos alunos e aos esportistas jaciarenses. Nº 11/2017, de 
autoria do Vereador Jânio Atanásio de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que providencie a 
construção de meio fio e sarjeta nas ruas já asfaltadas para que os 
moradores possam construir calçadas. Nº 12/2017, de autoria do 
Vereador Jânio Atanásio de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que seja providenciado um 
telefone fixo ou móvel para a Diretoria de Trânsito. Nº 12/2017, de 
autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que seja construído uma 
boca de lobo próximo a lombo faixa da Escola São Francisco. Nº 
29/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
sejam construídos dois redutores de velocidades com suas respectivas 
sinalizações indicativas: o 1º na Rua Irajá com a Ceci e o 2º na Rua 
Irajá com a tabajara, ambos no Bairro Santo Antonio. Nº 30/2017, de 
autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que seja 
retomado o projeto de um poço artesiano no Assentamento Plano 



Piloto. As Indicações serão encaminhadas aos órgãos competentes. 
Leitura e votação dos Requerimentos: Nº 20/2017, de autoria do 
Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que informe: quais medidas estão 
sendo adotadas para economizar dinheiro público; Relação nominal dos 
servidores comissionados/contratados no município; Valor das 
remunerações. Nº 21/2017, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
solicitando que dê uma justificativa a respeito da derrubada das árvores 
ao longo de todo o estacionamento do Hospital Municipal de Jaciara. Nº 
22/2017, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que 
informe a respeito do valor total que o município já arrecadou de janeiro 
a julho do corrente ano, dentre receitas próprias e aquelas originadas 
de outros entes federativos. Nº 21/2017, de autoria da Vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que envie cópias dos balancetes e 
relatórios dos meses de maio, junho e julho de 2017. Nº 22/2017, de 
autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que 
envie cópias de todos os contratos, tal como os pagamentos 
empenhados e pagos referente ao Evento Arraial do Vale de 2017. Nº 
05/2017, de autoria do Vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando que 
envie o laudo de vistoria firmado entre a Prefeitura e empresa Sanches 
Tripoloni, a respeito do comodato firmado entre as partes. Nº 03/2017, 
de autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor Audimar 
Rocha, secretário de Saúde, para que compareça na sessão do dia 
22/08/2017, para prestar esclarecimentos sobre a sua pasta. Com cópia 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito. Os 
requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores e 
serão encaminhados aos órgãos competentes. Moção de Aplausos 
Nº01/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Exmo. Sr. Governador José Pedro Gonçalves Taques, pelo aumento do 
repasse para custeio do Hospital Municipal. Não aconteceu o uso da 
palavra em TEMA LIVRE pelos vereadores devido ter excedido o 
horário regimental do expediente. ORDEM DO DIA: Discussão e 
votação do Projeto de Lei nº 13/2017, de autoria do Poder Executivo 
que: Dispõe Sobre o tratamento favorecido diferenciado e simplificado 



para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no 
município de Jaciara, nas contratações públicas de bens, serviços e 
obras, no âmbito da administração pública municipal e dá outras 
providências. O projeto de Lei nº 13/2017, foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Uso da palavra em Explicação Pessoal 
pelos senhores vereadores: Rodrigo Francisco, Edilaine Aparecida 
Martins da Costa, Jânio Atanásio de Souza, Cleiton Godoi Brasileiro, 
Antonio Zanin Marçal, Leomar Rodrigues de Souza, Vanderlei Silva de 
Oliveira, Jozias Melo de Almeida, Sidney de Souza Soares, Tiago 
Pereira dos Santos, Cloves Pereira da Silva. Os seus pronunciamentos 
não estarão registrados no arquivo digital da Coordenadoria Legislativa 
devido problema de áudio. 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.  
 

 

 

 


