
 

 

 

ATA Nº 01, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020             

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (1º) primeiro de fevereiro de 
dois mil e dezenove. Após a chamada dos vereadores pelo 2º 
Secretário o Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma 
regimental, convidando a vereadora Edilaine Aparecida Martins da 
Costa para realizar a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura 
e votação da Ata nº 38/2019. O Vereador Tiago Pereira dos Santos 
solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 38/2019, a solicitação foi 
colocada em votação e aprovada pelos vereadores. Colocada a Ata 
nº. 38/2019 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade 
dos Vereadores. MATÉRIA PARA COMISSÕES: Leitura da 
Mensagem do Veto Nº 06/2019 ao Projeto de Lei Nº43/2019, de 
autoria do Poder Legislativo. O projeto de lei será encaminhado 
para as comissões competentes. Leitura da Mensagem do Veto Nº 
07/2019 ao Projeto de Lei Nº45/2019, de autoria do Poder 
Legislativo. O projeto de lei será encaminhado para as comissões 
competentes. Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº47/2019, 
de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei será encaminhado 
para as comissões competentes. LEITURA DE INDICAÇÃO: Nº 
01/2020, de autoria do vereador Sidney de Souza Soares, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja realizadas obras de tapa buracos e iluminação 
pública na COHAB São Lourenço. Nº 01/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciado 
sistema de capitação de água e limpeza de bueiros entre os Bairros 
Jardim Clementina e João de Barro. Nº 02/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciado o 
reparo na tampa de uma fossa na rodoviária. Nº 03/2020, de autoria 
do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciado 
meios fios para as ruas do Bairro Leblon. Nº 01/2020, de autoria do 
vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 



Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja regulamentado 
o pagamento de insalubridade aos servidores do município. Nº 
02/2020, de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja providenciada a solução do problema de drenagem que causa 
alagamento de residências no Bairro João de Barro e Jd. 
Esmeralda. Nº 01/2020, de autoria do vereador Leomar Rodrigues 
de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciada coleta 
semanal do lixo orgânico na região conhecida como Casa Nova e 
Santa Rosa. Nº 02/2020, de autoria do vereador Leomar Rodrigues 
de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciada reforma ou 
reconstrução da Ponte de Madeira sobre o Córrego Água Grande 
na estrada vicinal/municipal JC-2. Nº 01/2020, de autoria do 
vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se proceda a 
recuperação e revitalização com aplicação da lama asfáltica nas 
Ruas Ibitinga e Itatinga, na altura da Rua Guaicurus a Av. 
Piracicaba no Bairro Nova Jaciara. Nº 02/2020, de autoria do 
vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se tome 
providencias no sentido de viabilizar as seguintes benfeitorias e 
serviços para o Residencial São Francisco. REQUERIMENTO: 
Discussão e votação do Requerimento Nº 01/2020 de autoria do 
vereador Sidney de Souza Soares, requerendo as seguintes 
informações: Qual o valor de impostos (ISS-ITBI) pagos pela 
Usina Porto Seguro ao Município do início de suas atividades 
até o mês de fevereiro de 2020? O Município realizou a 
devolução de impostos para a Usina Porto Seguro? Se houve 
devolução, qual o valor devolvido? O Requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do 
Requerimento Nº 01/2020 de autoria do vereador Vinícius Ortega 
Camolezi, requerendo informações a respeito da aquisição de 
apostilas, uniformes, calçados, mochilas escolares, com cópias dos 
processos licitatórios, instrumentos contratuais e Atas de Registro 
de Preços, e se o método apostilado será bimestral, trimestral, 
semestral ou anual. Qual a origem do recurso para pagamento de 
tais despesas. O Requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Discussão e votação do Requerimento Nº 01/2020 de 
autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, requerendo 
informações sobre a Empresa Posto de combustível Galina LTDA 
EPP. Se procede a denúncia de suspensão de fornecimento por 



parte da empresa contratada. Qual o prazo para quitação do débito 
com a empresa Posto de combustível Galina LTDA EPP. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 
Discussão e votação do Requerimento Nº 01/2020 de autoria da 
Mesa Diretora, requerendo cópia na íntegra do Processo Licitatório 
do Pregão Presencial para Registro de Preços nº20/2018, cujo 
objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa para 
locação de veiculo camionete tipo SUV de grande porte, para 
atender ao gabinete do prefeito, incluindo os contratos e/ou Atas de 
Registro de Preços originários do mesmo. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. USO DA PALAVRA EM 
TEMA LIVRE PELOS VEREADORES:  Sidney de Souza Soares, 
Adnan Alli Ahmad, Antonio Zanin Marçal, Charles Fernando Jorge 
de Souza, Jânio Atanásio de Souza, Edilaine A. Martins da 
Costa,Vanderlei Silva de Oliveira, Tiago Pereira dos Santos, 
Vinícius Ortega Camolezi e Cloves Pereira da Silva. Os 
pronunciamentos dos senhores vereadores estarão registrados no 
arquivo digital desta Câmara Municipal. Usaram a palavra em 
Explicação Pessoal os vereadores: Adnan Alli Ahmad para fazer 
sua defesa devido seu nome ter sido citado pelo ver. Vinícius 
Ortega Camolezi e Cloves Pereira da Silva. Os pronunciamentos 
dos senhores vereadores estarão registrados 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, Cloves Pereira da Silva, 1º Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida, e votada, será assinada por mim, pelo 
Presidente e demais Vereadores. 
 

  


