
ATA Nº 17, DE 12 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (12) doze de junho de dois mil 
e dezoito. Realizada a chamada dos vereadores, constatou-se a 
presença de todos. Em seguida deu início a Sessão Ordinária na 
forma regimental, e convidou o vereador Sidney de Souza Soares 
para fazer a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: O Vereador 
Sérgio Lúcio da Silva solicitou a dispensa da leitura da Ata nº. 
16/2018 que foi colocado em votação e aprovado pelos vereadores. 
Colocada a Ata nº. 16/2018 em votação, a mesma foi aprovada por 
unanimidade dos Vereadores. Uso da Tribuna pelo Sr. Roneivon 
Miranda da Silva, Secretário de Administração e Finanças em 
atendimento ao requerimento do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, onde o secretário discorreu sobre assuntos 
administrativos e financeiros do município e respondeu aos 
questionamentos dos vereadores. Foram lidas as INDICAÇÕES: Nº 
13/2018, de autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, para que realize serviço de 
manutenção (patrolamento e limpeza), em toda a região do Poguba 
Xoréu, Gleba Cachoeirão até a Fazenda Nossa Srª. Aparecida. Nº 
14/2018, de autoria do Vereador Sidney de Souza Soares, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, para que realize serviço de 
aterro da cabeceira da ponte nova da Gleba Água Grande, na 
Estrada do 27. Nº 32/2018, de autoria do Vereador Tiago Pereira 
dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que providencie a construção de quebra molas na Rua Jacira. Nº 
33/2018, de autoria do Vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
com cópia a secretaria competente, para que tome providências 
quanto à reforma da ponte que dá acesso ao Assentamento do 
Cachoeirinha. Nº 22/2018, de autoria do Vereador Rodrigo 



Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que executem serviços de limpeza no terreno localizado abaixo da 
Multiplus, na Rua Itatinga. Nº 23/2018, de autoria do Vereador 
Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que executem serviços de poda das arvores da Praça JK. Nº 
24/2018, de autoria do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, para que executem serviços com 
maquinários no Plano Piloto. Nº 04/2018, de autoria do Vereador 
Sinval Chicarino Caires, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria competente, para 
que seja feito canteiro central na Av. Antonio Ferreira Sobrinho após 
a BR-364, e sua reforma nos trechos onde estiver danificado. Nº 
05/2018, de autoria do Vereador Sinval Chicarino Caires, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, para que seja feito operação tapa buracos 
nas Ruas: Iraí e Bartira, no Bairro Santo Antonio. Nº 15/2018, de 
autoria do Vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia 
a secretaria competente, para que providencie serviço de reparo da 
ponte de madeira que dá acesso ao assentamento cachoerinha, na 
região conhecida como Ponte de Pedra. Nº 02/2018, de autoria do 
Vereador Sérgio Lúcio da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que seja feito um quebra molas na Rua Ibirarema, 
entre a Guaranis e Piracicaba. As Indicações serão encaminhadas 
aos órgãos competentes. REQUERIMENTO: Nº 19/2018, de autoria 
do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que informe se existe algum projeto para 
colocação de poço artesiano para os moradores do Plano Piloto. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade. Nº 20/2018, de autoria 
do Vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, com cópia a secretaria 
competente, para que informe quando será apresentado o projeto 



para a reposição de 25% para os professores. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade.  Uso da palavra em Tema Livre pelos 
vereadores foi dispensado por todos. ORDEM DO DIA: Discussão e 
votação do Projeto de Lei Nº 09/2018, do Executivo que: Estabelece 
as obrigações acessórias relativas ao ISSQN, Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, relativos aos prestadores de 
serviço enquadrados no item 22 e subitem 22.01 da lista de 
serviços anexo da Lei 1.060, de 13 de julho de 2007 e suas 
alterações e dá outras providências. O Projeto de Lei Nº 09/2018, 
do Executivo foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação 
do Projeto de Lei Nº 14/2018, do Executivo que: Dispõe sobre 
autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar Termo de 
Uso de Maquinários do Município, bem como, operadores de 
máquinas para realizar infraestrutura inicial de um loteamento no 
município de Jaciara e dá outras providências. O Projeto de Lei Nº 
14/2018, do Executivo, com o Parecer Verbal Favorável da CCJR 
foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de 
Lei Nº 32/2018, do Executivo que: Dispõe sobre autorização ao 
Poder Executivo Municipal para celebrar Termo de Uso de 
Maquinários do Município, bem como, operadores de máquinas 
para realizar infraestrutura inicial para as instalações do 
Restaurante Casa Colonial, propriedade do Sr. Luan Garcia de 
Campos e dá outras providências. O Projeto de Lei Nº 32/2018, do 
Executivo, com o Parecer Verbal Favorável da CCJR foi aprovado 
por unanimidade. Uso da palavra em Explicação Pessoal pelos 
Vereadores foi dispensado por todos. 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. 


