
 

 

ATA Nº 10, DE 14 DE ABRIL DE 2020             

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (14) catorze de abril de dois mil 
e vinte. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário, o 
Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma regimental, e 
convidou o vereador Vinícius Ortega Camolezi para a leitura do texto 
bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 09/2020. O 
Vereador Tiago Pereira dos Santos solicitou a dispensa da leitura, que 
foi aprovado pelos vereadores. Colocada a da Ata nº 09/2020 em 
votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. LEITURA 
DAS INDICAÇÕES: Nº 09/2020, de autoria do vereador Vanderlei 
Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que em razão da atual situação 
provocada pelo corona vírus, haja distribuição de gêneros alimentícios 
adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas 
de educação básica. Nº 15/2020, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja construída uma Praça no 
Jardim Aeroporto 1. Nº 16/2020, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que sejam realizadas construções de 
obras de drenagem de águas pluviais nos Bairros Vila Comunitária e 
Santa Rita. Nº 17/2020, de autoria do vereador Charles Fernando 
Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que sejam ampliados os números de 
parcelas e descontos do IPTU 2020. Nº 19/2020, de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se faça meio fios na 
Rua Cayuas. Nº 20/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja construída no início da MT-457 uma pequena 
praça. Nº 02/2020, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins da 
Costa, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja patrolado e cascalhado, também roçado nas 
margens da estrada rural do Assentamento São Francisco. Nº 
03/2020, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins da Costa, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para 



que providencie patrolamento e cascalhamento, também roçagem 
mecânica nas margens da estrada do 27. Nº 09/2020, de autoria do 
vereador Sidney de Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada a 
operação tapa buracos e manutenção na Rua Caiçara devido a 
localização do Hospital Santa Lucia e do Corpo de Bombeiros, entre 
outros. Nº 10/2020, de autoria do vereador Sidney de Souza Soares, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja realizada a operação tapa buracos na Rua Tamandaré e 
na Av. Marajá esquina com Av. Xavantes, e ainda, na Av. Xavantes 
realizar o término da limpeza dos canteiros. LEITURA E VOTAÇÃO 
DO REQUERIMENTO Nº 03/2020, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza ao prefeito municipal que encaminhe a esta 
casa cópia das análises de água que é distribuída a população dos 
anos 2019/2020. Cópia das notas de produtos adquiridos para 
tratamento de água (2019/2020). Documentação de Arrecadação de 
responsabilidade técnica (ART) do técnico responsável pelas análises 
e tratamento (2019/2020). Cópia dos empenhos e pagamentos do 
responsável Técnico do DAE. Após discussão o requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. USO DA PALAVRA EM 
TEMA LIVRE PELOS VEREADORES: Antonio Zanin Marçal, Vinícius 
Ortega Camolezi, Edilaine A. Martins da Costa, Janio Atanásio de 
Souza, Charles Fernando Jorge de Souza, Leomar Rodrigues de 
Souza, Sidney de Souza de 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 Projeto 
de Lei Nº 05/2020, do Executivo que “Dispõe sobre a autorização para 
firmar termo de parceria com o Clube Recreativo de Jaciara – CRJ – 
para realização de atividades relacionadas ao Projeto da Terceira 
Idade e dá outras providências”. O Projeto de Lei Nº 05/2020 foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do 
Projeto de Lei Nº 05/2020, do Legislativo que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea excedente e 
sem uso, instalados por prestadoras de serviços que operem no 
município”. O Projeto de Lei Nº 05/2020 foi aprovado por unanimidade 
dos vereadores. Uso da palavra em Explicação Pessoal pela 
vereadora Edilaine A. Martins da Costa. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente 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. 
  

   



 

 

 

 

 

 

 


