
ATA Nº 27, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, os 
Vereadores reuniram-se em (25) vinte e cinco de setembro de dois 
mil e dezoito, na Biblioteca Municipal para a realização da sessão 
ordinária, devido à reforma em parte do telhado e instalação elétrica 
da Câmara Municipal. Após a chamada dos vereadores pelo 
Secretário, o Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma 
regimental, justificou a ausência do vereador Leomar Rodrigues de 
Souza, que se encontra de atestado médico e dos vereadores: 
Vanderlei Silva de Oliveira e Antonio Zanin Marçal que avisaram 
que já estavam chegando ao recinto. Em continuidade dos 
trabalhos, convidou o suplente de vereador Mauro Bosco Cabral 
para tomar posse do cargo de vereador. Em seguida, fez a leitura 
do texto bíblico e deu início ao Expediente com a aprovação da Ata 
nº 26/2018 por unanimidade dos vereadores presentes. Leitura das 
Indicações: Nº 04/2018, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja instalado um bebedouro para as pessoas 
que fazem uso da pista de caminhada no Bosque Augusto Ruschi. 
Nº 10/2018, de autoria do vereador Éverton Ribeiro da Silva, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que faça a substituição das lâmpadas queimadas na Rua 
Potiguaras. Nº 11/2018, de autoria do vereador Éverton Ribeiro da 
Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que faça a aquisição de uma van ou microônibus para 
o transporte dos alunos com necessidades especiais que utilizam 
os serviços do CAPS. Nº 44/2018, de autoria da vereadora Edilaine 
A. Martins da Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que feita a construção de redutores 
de velocidade ao longo da Estrada Parque Cachoeira da Fumaça. 
Foi lido o REQUERIMENTO: Nº 03/2018, de autoria do vereador 
Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor Cloves Pereira da Silva e 
demais vereadores, para solicitar o afastamento do cargo de 
vereador para tratar de interesses particulares, a partir do dia 
1º/10/2018 a 30/11/2018. O requerimento foi aprovado por 



unanimidade dos vereadores. Correspondência: convite do Poder 
Judiciário para participar de palestra sobre eleições 2018. Uso da 
Palavra em TEMA LIVRE pelos Vereadores: Charles Fernando 
Jorge de Souza, Mauro Bosco Cabral, Vanderlei Silva de Oliveira, 
Sérgio Lúcio da Silva, Edilaine A. Martins da Costa, Éverton Ribeiro 
da Silva, Antonio Zanin Marçal, Sidney de Souza Soares, Tiago 
Pereira da Silva e Cloves Pereira da Silva. Seus pronunciamentos 
estarão gravados no arquivo digital desta Câmara Municipal. Uso da 
Palavra em EXPLICAÇÃO PESSOAL pelos Vereadores: Mauro 
Bosco Cabral, Vanderlei Silva de Oliveira, Charles Fernando Jorge 
de Souza, e Cloves Pereira da Silva. Seus pronunciamentos 
estarão gravados no arquivo digital desta Câmara Municipal. 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. 


