
                

ATA Nº 34, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (12) doze de novembro de 
dois mil e dezenove. Após a chamada dos vereadores pelo 2º 
Secretário, o Presidente deu inicio a Sessão Ordinária na forma 
regimental, convidando o Pastor Sidinei para realizar a leitura do 
texto bíblico. EXPEDIENTE: O Vereador Cloves Pereira da Silva 
solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 33/2019, a solicitação foi 
colocada em votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata 
nº. 33/2019 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade 
dos Vereadores. MATÉRIAS PARA COMISSÕES: Leitura da 
Mensagem do Veto ao Projeto de Lei Nº 01/2019, do Executivo: 
“Veto do Poder Executivo ao Projeto de Lei Nº 36/2019, de autoria 
do Poder Legislativo; o qual prevê o desconto no IPTU, mediante o 
plantio de árvores”. Leitura da Mensagem do Veto ao Projeto de Lei 
Nº 02/2019, do Executivo: “Veto do Poder Executivo ao Projeto de 
Lei Nº 34/2019, de autoria do Poder Legislativo; o qual prevê 
isenção no Imposto Territorial Urbano aos imóveis localizados em 
logradouros sem pavimentação”. Leitura da Mensagem do Veto ao 
Projeto de Lei Nº 03/2019, do Executivo: “Veto do Poder Executivo 
ao Projeto de Lei Nº 39/2019, de autoria do Poder Legislativo; o 
qual torna obrigatória a presença e condução de aulas de educação 
física por profissional da área em todos os anos da Educação 
Infantil na Rede Municipal”. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei 
Nº 43/2019, do Legislativo que: “Dispõe sobre a autorização para 
implementação do uso de Energia Solar no Departamento Municipal 
de Água e Esgoto(DAE) e dá outras providências”. Leitura da 
Mensagem do Projeto de Lei Nº 47/2019, do Legislativo que: 
“Dispõe sobre a obrigação de que novos empreendimentos 
imobiliários disponibilizem reservatórios de água”. Os Projetos 
serão encaminhados às Comissões competentes. LEITURA DE 
INDICAÇÕES: Nº 61/2019, de autoria do vereador Tiago Pereira 
dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se faça serviço de limpeza no 
campo de futebol do Aeroporto. Nº 46/2019, de autoria do vereador 
Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja feita imediata 
reparação da Rua Guaranis, em sua última quadra, próximo ao 
Ginásio de Esportes, no Bairro Santa Rita.  Nº 47/2019, de autoria 



do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada 
uma limpeza nos fundos da Escola Magda Ivana, no Bairro Jardim 
Aeroporto 2. Nº 48/2019, de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja realizada ampla reforma no PSF do Distrito 
de Celma. Nº 14/2019, de autoria do vereador Leomar Rodrigues de 
Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que se providencie serviço de patrolamento total e 
encascalhamento dos pontos críticos da Estrada Estadual MT-453, 
estrada que liga a grandes áreas produtivas de pecuária e agrícola 
como também ao Distrito de Celma. Nº 15/2019, de autoria do 
vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se faça o reparo da 
seção de manilhas no entroncamento da Estrada Estadual MT-
457/Cachoeira da Fumaça com a Estrada do Córrego Fundo. Nº 
21/2019, de autoria do vereador Sidney de Souza Soares, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que providencie limpeza, operação tapa buracos e iluminação 
pública no Bairro Zé Araçá.  LEITURA DO REQUERIMENTO Nº 
16/2019, de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao 
Prefeito Abduljabar Galvin Mohammad, para que envie a este 
parlamento as seguintes informações: Se as destinações propostas 
nas emendas do orçamento impositivo, feitas individualmente por 
cada vereador, foi realmente cumprida e aplicada no orçamento 
vigente, devendo comprovar de forma documental. Caso não tenha 
sido atendida a destinação feita pelos vereadores nas emendas 
impositivas, explique o motivo do descumprimento. O Requerimento 
foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. USO DA 
PALAVRA EM TEMA LIVRE pelos vereadores Antônio Zanin 
Marçal, Edilaine A. Martins da Costa, Jânio Atanásio de Souza, 
Charles Fernando Jorge de Souza, Vinicius Ortega Camolezi, 
Sidney de Souza Soares, 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 Votação da Emenda Aditiva de autoria do 
vereador Antonio Zanin ao Projeto de Lei Nº 26/19, de autoria do 
Ver. Charles que: “Emenda: “Art. 2º. Fica o Poder Executivo 
obrigado a reconstruir os imóveis que sofrerem danos por 
enchentes e alagamentos no Município, caso estes tiverem ocorrido 
por omissão do dever estatal de realizar a devida manutenção nas 
vias públicas e nas estruturas de drenagem pluviais”. Emenda 
Aditiva ao Projeto de Lei Nº 26/19, reprovada com sete votos 



contrários. Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 26/19, de 
autoria do Ver. Charles, “Que dispõe sobre a isenção de 
pagamento do imposto predial e territorial urbano – IPTU – os 
imóveis atingidos por enchente e alagamentos no âmbito 
municipal, e dá outras providências”. Projeto de Lei Nº 
26/19,aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
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. 
 

 


