
ATA Nº 25, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, os 
Vereadores reuniram-se em (11) onze 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. Em seguida, convidou o vereador Sérgio Lúcio da 
Silva para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura da Ata 
nº. 24/2018. O Vereador Sérgio Lúcio da Silva solicitou a dispensa da 
leitura da Ata, sendo este, colocado em votação e aprovado pelos 
vereadores. Colocada a Ata nº. 24/2018 em votação foi aprovada por 
unanimidade dos Vereadores.  Não houve o uso da tribuna livre, pois 
o Sr. João Galdêncio não compareceu. MATÉRIA PARA 
COMISSÕES: Leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 40/2018, do 
Poder Executivo que: “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo 
Municipal para celebrar termo de uso de maquinário do município para 
realizar melhoria em estrada particular nas propriedades do Sr. 
Advanir Alves dos Santos e dá outras providências”. O Projeto de Lei 
nº 40/2018, do Poder Executivo será encaminhado para análise das 
comissões. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 03/2018, de autoria do 
Vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciada a 
reforma dos sanitários na Escola Municipal Amélia Freire Gomes, 
localizada na Av. Washington Luís, S/N, na Vila Martins. Nº 22/2018, 
de autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja 
realizado o fechamento de uma vala situada em frente o Balneário BH, 
na MT 457. Nº 24/2018, de autoria do Vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja pavimentada com urgência a 
Rua Baituva no Bairro Santo Antonio e Rua Azaléia no Bairro Jardim 
Aurora. Nº 25/2018, de autoria do Vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que sejam revitalizadas as Praças do Jardim Aurora e 
da Cohab São Lourenço. Nº 26/2018, de autoria do Vereador Charles 



Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que sejam encerradas as atividades do 
transbordo de lixo instalado no Jardim Aeroporto.  Foram lidos os 
REQUERIMENTOS: Nº 02/2018, de autoria do vereador Cloves 
Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que informe sobre os valores do IPTU. Qual o 
critério usado para que houvesse o aumento dos valores do IPTU. Os 
carnês serão entregues em casa? Se a resposta for negativa, por que 
não haverá distribuição dos mesmos? Segundo consta, está sendo 
cobrada uma taxa de serviço para emissão do carnê. Questiona-se: 
qual o fundamento legal de tal cobrança? O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Nº 03/2018, de autoria do vereador 
Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que informe sobre a organização das 
barracas de atendimento ao público, montadas na Praça Tamoios, na 
Avenida Antonio Ferreira Sobrinho. Se contratação da empresa se deu 
através de licitação. Em caso positivo, enviar processo licitatório. Em 
caso negativo, solicito o envio do contrato feito entre a municipalidade 
e a empresa. Entre a empresa organizadora e os donos das barracas 
há contrato? Se sim, enviar os contratos. Como se deu a negociação 
entre a empresa e donos das barracas. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. CORRESPONDÊNCIA: Convite da 
CDL, para o primeiro liquida cidade. E do Cidesasul para entrega dos 
certificados de conclusão do Curso de Formação Continuada. Uso da 
Palavra em TEMA LIVRE pelos Vereadores: Éverton Ribeiro da Silva, 
Edilaine A. Martins da Costa, Sérgio Lúcio da Silva, Charles Fernando 
Jorge de Souza, Vanderlei Silva de Oliveira, Sidney de Souza Soares 
e Cloves Pereira da Silva. Seus pronunciamentos estarão gravados no 
arquivo digital desta Câmara Municipal. o uso da Palavra em 
EXPLICAÇÃO PESSOAL pelos Vereadores foi dispensado. 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. 

 

 


