
                  

 

ATA Nº 37, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019             

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (03) três de dezembro de dois 
mil e dezenove. Após a chamada dos vereadores pelo 2º 
Secretário, constataram-se as ausências dos vereadores Charles 
Fernando Jorge de Souza que estava em Brasília acompanhando o 
Prefeito e, Vinícius Ortega Camolezi de atestado médico. O 
Presidente deu inicio a Sessão Ordinária na forma regimental, 
convidando o vereador Jânio Atanásio de Souza para realizar a 
leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: O Vereador Sidney de Souza 
Soares solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 36/2019, a 
solicitação foi colocada em votação e aprovada pelos vereadores. 
Colocada a Ata nº. 36/2019 em votação, a mesma foi aprovada por 
unanimidade dos Vereadores. Uso da Tribuna Popular pela Srª. 
Silvana Delfino Ficheo, para tratar de assuntos da Educação no 
campo, transporte e qualidade do ensino no Distrito de Celma. 
MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da Mensagem de Veto 
Nº04/2019, de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei Nº 
26/2019, de autoria do Legislativo (ver. Charles Fernando Jorge de 
Souza). O projeto de lei será encaminhado para as comissões 
competentes. Entrega de Títulos de Cidadão Jaciarense pelos 
vereadores Adnan Alli Ahmad e Tiago Pereira da Silva. Entrega de 
Moção de Aplausos pelo ver. Vanderlei Silva de Oliveira. LEITURA 
DE INDICAÇÃO: Nº 25/2019, de autoria do vereador Sidney de 
Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciada a volta do Sr. 
Chiquinho como zelador do Parque D. Lucinha. REQUERIMENTO: 
Discussão e votação do Requerimento Nº 05 de autoria do vereador 
Antonio Zanin Marçal, requerendo o envio de relatório das receitas 
auferidas pelo terminal rodoviário mês a mês, do ano de 2017 a 
2019. Relatórios de gastos com o terminal, desde insumos até 
pessoal, mês a mês, de 2017 a 2019. Questiona-se: houve algum 
investimento na infraestrutura no terminal rodoviário desde a sua 
retomada pelo Poder Público? Caso não exista investimento na 
rodoviária, onde foi gasto o dinheiro público arrecadado pela 
rodoviária? MOÇÃO: Discussão e votação da Moção de Aplausos 
Nº 06/2019, de autoria do vereador Antonio Zanin Marçal ao 



Instituto Xavier. A Moção foi aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes. CORRESPONDÊNCIAS: lidos os convites 
de formatura da UMEI Menina Angélica e CMEI Tia Vidi. USO DA 
PALAVRA EM TEMA LIVRE pelos vereadores Adnan Alli Ahmad, 
Antônio Zanin Marçal, Tiago Pereira dos Santos, Cloves Pereira da 
Silva, Vanderlei Silva de Oliveira. Seus pronunciamentos estarão 
registrados no arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO 
DIA: Discussão e 1ª Votação do Projeto de Lei Nº30/19 de autoria 
do Executivo que: “Dispõe sobre a alteração na Lei Nº 1797/2017, 
propondo a revisão do Plano Plurianual para o exercício 2020 e dá 
outras providências”. A 1ª Votação do Projeto de Lei Nº 30/19 
(PPA), foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.  
Discussão e 1ª Votação do Projeto de Lei Nº34/19 de autoria do 
Executivo que: “Dispõe sobre Diretrizes orçamentárias para o 
exercício 2020 e dá outras providências”. A 1ª Votação do Projeto 
de Lei Nº 34/19(LDO), foi aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes. Discussão e 1ª Votação do Projeto de Lei 
Nº42/19 de autoria do Executivo que: “Estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Jaciara para o exercício 2020 e dá outras 
providências”. A 1ª Votação do Projeto de Lei Nº 42/19 (LOA), foi 
aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Os projetos 
serão encaminhados para a segunda votação. Uso da palavra em 
Explicação Pessoal dispensado devido o horário excedido. O 
Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a 
tratar declarou encerrada a Sessão Ordinária. Eu, Cloves Pereira da 
Silva, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida, e votada, 
será assinada por mim, pelo Presidente e demais Vereadores. 
 

    

 

 

 

 


