
ATA Nº 24, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (29) vinte e nove de agosto de 
dois mil e dezessete. Realizada a chamada dos vereadores, o 
Presidente deu posse no cargo de vereador, ao suplente de vereador 
Sinval Chicarino Caires, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa de Leis. Em seguida, iniciou a Sessão Ordinária na forma 
regimental, e convidou o vereador Leomar Rodrigues dos Santos 
para fazer a leitura do texto bíblico. Expediente: O Vereador Leomar 
Rodrigues de Souza solicitou a dispensa da leitura das Atas nºs. 22 
e 23/2017 que foi colocado em votação e aprovado pelos 
vereadores. Colocadas as Atas nº. 22 e 23/2017 em votação, a 
mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. Uso da 
Tribuna pela Sra. Benedita Neire A. de Magalhães, Secretária de 
Educação, Cultura, Desporto e Lazer, que comentou sobre os 
trabalhos desenvolvidos por sua pasta, bem como as dificuldades 
encontradas, especificamente sobre a qualidade da alimentação 
escolar onde foi muito cobrada pelos vereadores que questionaram 
sobre maior qualidade para a merenda. Pediu um tempo para se 
adequar, que com o tempo tudo vai melhorar. Falou que tem 
problemas na cozinha única e que sempre teve, que não precisa 
omitir a verdade. Disse contar muito com os Vereadores, e que a 
secretaria de educação sempre estará de portas abertas. Foram 
lidas as INDICAÇÕES: Nº 12/2017, de autoria do Vereador 
Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando a aplicação de 
lama asfáltica nas Ruas do Bairro Santa Luzia. Nº 13/2017, de 
autoria do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
a aplicação de lama asfáltica no final da Avenida Antonio Ferreira 
Sobrinho, nas proximidades do Bairro Vale Formoso. Nº 28/2017, 
de autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando 
que seja reativado em Jaciara. Nº 21/2017, de autoria do Vereador 
Antonio Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 



Excelentíssimo Prefeito, solicitando que faça o recapeamento com 
lama asfáltica da rua Caiçara, na altura da Faculdade Eduvale até 
às margens da BR-364. Nº 22/2017, de autoria do Vereador Antonio 
Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando que proceda na troca das 
lâmpadas tradicionais por do tipo LED na Praça JK, tanto nos 
postos em seu entorno quanto em seu interior. Nº 19/2017, de 
autoria do Vereador Leomar Rodrigues, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando providência 
no sentido de disponibilizar um imóvel do tipo galpão ou um local 
que tenha ao menos, cobertura para que os proprietários de 
borracharias e recapadoras de pneus possam descartar os pneus 
sem utilidade. Nº 20/2017, de autoria do Vereador Leomar 
Rodrigues, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, solicitando providência no sentido de fazer 
a aplicação de lama asfáltica no trecho da Rua Caiçara 
compreendido entre os cruzamentos com as Rua Bartira e Bororós. 
Nº 34/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
que seja providenciado para o Jd. Esmeralda a implantação de 
suportes para a fixação de luminárias, cruzetas e projetores, braços 
curvos com sapatas e lâmpadas para iluminação adequada, e 
também providenciar mutirão de limpeza. Nº 14/2017, de autoria do 
Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, solicitando providências para 
que o Hospital Municipal de Jaciara seja devidamente identificado 
com a colocação de uma placa indicativa de sua denominação, qual 
seja, Dª. Iracy Degaspery Silva. Nº 15/2017, de autoria do Vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que seja tomada providências por parte da 
Secretaria de Infraestrura visando a melhoria da qualidade da 
iluminação pública na Rua Guainases, especificamente no Vale 
Formoso. As Indicações serão encaminhadas aos órgãos 
competentes. Leitura e votação dos Requerimentos: Nº 24/2017, de 
autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que 
informe: Existe Plano Diretor de Turismo em Jaciara; Se existe, que 



nos envie cópia; Se não existe Plano Diretor, nos informe datas 
previstas para implantar. Nº 25/2017, de autoria da Vereadora 
Edilaine A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que encaminhe a este 
Parlamento Municipal os esclarecimentos que se seguem: 1- Com a 
nova divisão de áreas, ficou quantas pessoas para cada Agente 
Comunitário de Saúde acompanhar, descreva a situação de cada 
equipe; 2- Quantos Agentes Comunitários de Saúde ficaram por 
equipe; 3- Quantas pessoas ficaram para cada equipe de Saúde da 
Família; 4- Quais as metas para o SISPACTO para os anos de 2016 
e 2017; 5- Quais são os exames realizados nos dias atuais no 
Laboratório Municipal; 6- Que a Secretaria de Saúde nos envie nos 
envie quantos exames foram realizados no Laboratório Municipal, 
no primeiro semestre de 2016 e no primeiro semestre de 2017, 
mande cópia de cada mês. 7- Quantos atendimentos foram 
realizados pela odontologia no primeiro semestre de 2016 e 2017, 
mande cópia de cada mês; 8- Quais as especialidades e 
quantidades de consultas foram realizadas no primeiro semestre de 
2016 e no primeiro semestre de 2017, mande cópia de mês; 9- 
Quais os tipos e quantidades de exames realizados no primeiro 
semestre de 2016 e no primeiro semestre de 2017; 10- Que nos 
mande o relatório de cada sistema alimentado e situação de cada 
um; 11- Que nos mande uma cópia da lista de medicamentos que é 
disponibilizada pelo município e na farmácia básica. 12- Que nos 
envie cópias das escalas dos médicos que fazem plantão no H.M.J., 
como também que nos explique como funciona cada plantão, se 
existe intervalo ou horário de descanso; 13- Como esta o 
andamento para implantação da Associação Vale do São Lourenço 
no H.M.J. Nº 25/2017, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
que informe sobre a merenda escolar servida nas escolas e creches 
municipais. 1- Há repasses de outros entes federativos para fazer 
frente aos custos? 2- Se sim, esses repasses estão atrasados? 2- 
Houve alguma reestruturação adm. que justifique a queda da 
qualidade da merenda escolar? Nº 04/2017, de autoria do Vereador 
Tiago pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que no dia 05/09/2017, o Sr. Diretor de 



Trânsito, possa apresentar-se, para fazer uso da palavra, na sessão 
ordinária. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos 
vereadores e serão encaminhados aos órgãos competentes. 
Correspondência: convite da UMEI extensão da Casa da criança, 
para participação do Dia da Família na UMEI, no dia 31-08-2017, as 
16h00min. Não aconteceu o uso da palavra em TEMA LIVRE pelos 
vereadores devido ter excedido o horário regimental do expediente. 
ORDEM DO DIA: Apreciação e votação do Projeto de Lei Nº 
35/2017, que “Autoriza a realização de Manutenção do 
Estacionamento do Local onde acontecerá o Leilão em Prol do 
Hospital do Câncer”. O Projeto de Lei Nº 35/2017, foi aprovado por 
unanimidade dos Vereadores. Uso da palavra em EXPLICAÇÃO 
PESSOAL pelos senhores vereadores: Rodrigo Francisco, Edilaine 
Aparecida Martins da Costa, Cleiton Godoi Brasileiro, Sinval 
Chicarino Cairo, Antonio Zanin Marçal, Vanderlei Silva de Oliveira, 
Leomar Rodrigues dos Santos, 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.  

 

 


