
ATA Nº 03, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020             

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (19) dezenove 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 o vereador Vinícius Ortega Camolezi para 
realizar a leitura do texto bíblico. LEITURA DE INDICAÇÃO: As 
indicações 04, 05 e 06 do vereador Charles Fernando Jorge de 
Souza, foram retiradas da pauta. Nº 07/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja contratado um 
mecânico para a oficina. Nº 08/2020, de autoria do vereador Tiago  
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se contrate um ajudante de 
eletricista para o setor de iluminação pública. Nº 01/2020, de autoria 
do vereador Vinícius Ortega Camolezi, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que viabilize a 
revitalização com vistas à limpeza, poda das plantas, capinagem e 
conserto dos bancos de alvenaria da praça pública, localizada no 
Bairro Cohab São Lourenço. REQUERIMENTO: Discussão e 
votação do Requerimento Nº 02/2020 de autoria do vereador 
Vinícius Ortega Camolezi, requerendo as seguintes informações 
com o detalhamento de recursos gastos com notas fiscais e notas 
de empenhos, para demonstrar onde foram os gastos os recursos 
do projeto atividade 15.452.0017.2056.0000 e categoria nº 
3.3.90.39.00. O Requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Discussão e votação do Requerimento Nº 03/2020 de 
autoria do vereador Vinícius Ortega Camolezi, requerendo que 
sejam apresentados os documentos referentes aos pagamentos 
feitos às empresas terceirizadas Oportuna e Paiaguás, incluindo a 
lista dos profissionais contratados pelas referidas empresas, com 
informação de nome e o CPF do funcionário, relacionando os 
cargos e salários, no período do ano inteiro de 2019 até o mês de 
janeiro de 2020. O Requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores. Discussão e votação do Requerimento Nº 01/2020 de 
autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, requerendo as 
seguintes informações sobre onde foi investido o correspondente a 
60% desse valor, fazendo o detalhamento com nota fiscal, nota de 
empenho e o local/departamento onde foi aplicado o recurso. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. 



Discussão e votação do Requerimento Nº 02/2020 de autoria do 
vereador Cloves Pereira da Silva, requerendo cópias do diário de 
bordo do veículo Fiat Toro, de placas QCR-7206, durante o período 
de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. USO DA PALAVRA EM 
TEMA LIVRE PELOS VEREADORES: Charles Fernando Jorge de 
Souza, Vinícius Ortega Camolezi, Jânio Atanásio de Souza, 
Edilaine A. Martins da Costa, Sidney de Souza Soares, Tiago 
Pereira dos Santos, Cloves Pereira da Silva, Vanderlei Silva de 
Oliveira. Os pronunciamentos dos senhores vereadores estarão 
registrados no arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO 
DIA: Discussão e votação do Veto nº 06, do Executivo ao Projeto de 
Lei nº 43/2019, do Legislativo (DAE). Reprovado o Veto com sete 
votos contrários dos vereadores: Vanderlei, Tiago, Leomar, Sidney, 
Cloves, Edilaine, Vinícius. Discussão e votação do Veto nº 07, do 
Executivo ao Projeto de Lei nº 45/2019, do Legislativo (ACS/ACE). 
Reprovado o Veto com oito votos contrários dos vereadores: 
Vanderlei, Tiago, Leomar, Sidney, Cloves, Edilaine, Vinícius, 
Antonio Zanin. Os pronunciamentos dos senhores vereadores 
estarão registrados no arquivo digital desta Câmara Municipal. 
Usaram a palavra em Explicação Pessoal os vereadores: Vinícius 
Ortega Camolezi, Tiago Pereira dos Santos, Sidney de Souza 
Soares, Vanderlei Silva de Oliveira. Os pronunciamentos dos 
senhores vereadores estarão registrados no arquivo digital desta 
Câmara Municipal. Em nome do vereador Cloves Pereira da Silva, o 
presidente convidou a todos os vereadores para participar de uma 
reunião no DENIT em Cuiabá. 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. 
 

  

  

 


