ATA N.º 09, DE 18 DE ABRIL DE 2017.

Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a
Câmara de Vereadores reuniu-se em (18) dezoito de abril de dois
mil e dezessete. Realizada a chamada dos vereadores, o
Presidente iniciou a Sessão Ordinária na forma regimental e
convidou o Pastor Anderson Costa para fazer a leitura do texto
bíblico. Expediente: O Vereador Vanderlei Silva de Oliveira pediu a
dispensa da leitura da Ata nº 08/2017 e colocado em votação, foi
aprovado pelos vereadores. Colocada a Ata nº08/2017 em votação,
a mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. Uso da
Tribuna Livre pelo SR. Joacy Elias Coutinho Júnior, que comentou
sobre o Projeto Social: Criança com fé, bola no pé e solicitou ônibus
para as igrejas, entre outros. Todos os senhores vereadores
comentaram sobre o projeto que é de grande importância para a
juventude. Matéria para as Comissões: Leitura do Projeto de
Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº02/2017, do Poder Legislativo,
de autoria da Vereadora Edilaine Aparecida Martins da Costa que:
“Acrescenta a redação do Artigo 23 desta Lei”. Leitura do Projeto de
Decreto Legislativo Nº03/2017, de autoria do Poder Legislativo que:
“Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadã Jaciarense a Srª
Maria Socorro Canuto da Silva”. Os Projetos serão encaminhados
as comissões. Foram lidas as INDICAÇÕES: INDICAÇÃO: Nº
09/2017, de autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, que
solicitou ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo
Prefeito, que seja feito a troca de lâmpadas na passarela, próximo
ao Hotel do Toquinho. INDICAÇÃO: Nº 10/2017, de autoria do
Vereador Sidney de Souza Soares, que solicitou ao Senhor
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, que tome
providências quanto à falta de psicólogo no CAPS. INDICAÇÃO: Nº
10/2017, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, que
solicitou ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo
Prefeito, que seja feito a limpeza do bueiro da Avenida Antonio
Ferreira Sobrinho, em sentido à subestação. INDICAÇÃO: Nº
04/2017, de autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor

Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que
seja feito a construção de uma passarela, sobre o córrego saia
branca, na região da cachoeira da mulata. INDICAÇÃO: Nº
05/2017, de autoria do Vereador Cleiton Godoi Brasileiro, ao Senhor
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que a
empresa responsável pela sinalização da Estrada Parque
Cachoeira da fumaça melhore a sinalização. As indicações serão
encaminhadas
aos
órgãos
competentes.
Requerimentos
apresentados pelos Senhores Vereadores: REQUERIMENTO: Nº
12/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao
Exmo. Sr. Prefeito do Município, solicitando informações sobre o
Departamento de Trânsito. Quantos funcionários e diretores
existem, com respectivos nomes e salários, cargos e funções. Qual
o valor arrecadado no ano de 2016. Qual o valor arrecadado nos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, com seus respectivos
extratos demonstrando valores. Onde é aplicado o dinheiro
arrecadado. Quantos veículos existem neste departamento,
disponíveis para trabalho e quais são as suas características.
REQUERIMENTO: Nº 13/2017, de autoria da Vereadora Edilaine A.
Martins da Costa, ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, solicitando
informações: para que na próxima Sessão Ordinária a secretária de
Gestão Social, Srª. Luciana Cristina dos Santos possa usar a
tribuna para prestar esclarecimentos sobre assuntos relativos ao
cargo, funções e projetos relacionados à sua pasta. Os
requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores e
serão encaminhados aos órgãos competentes. MOÇÃO: Nº
01/2017, de Aplausos à Maria Socorro Canuto da Silva, que foi
aprovada por unanimidade dos Vereadores. Correspondência: Lido
o ofício nº 044/2017, do Departamento Municipal de Trânsito,
convidando para participar da Conscientização de Trânsito no dia
20/04/2017. Uso da palavra em TEMA LIVRE pelos vereadores:
Vanderlei Silva de Oliveira, Cleiton Godoi Brasileiro, Leomar
Rodrigues de Souza, Antonio Zanin Marçal, Rodrigo Francisco,
Edilaine Aparecida Martins da Costa, Jozias Melo de Almeida, Tiago
Pereira dos Santos, Sidney de Souza Soares, e Cloves Pereira da
Silva. Os seus pronunciamentos estarão registrados no arquivo
digital desta Câmara Municipal. A Vereadora Edilaine Aparecida

Martins da Costa solicitou os cinco minutos do partido para explicar
sobre a frase utilizada na sua fala “jogar no lixo os cento e
cinqüenta mil reais”, que é com relação dos dias de espera por uma
resposta do Prefeito e que infelizmente a população não será mais
beneficiada. Explicação Pessoal dispensada pelos Vereadores. 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.

