
 

 

ATA Nº 05, DE 10 DE MARÇO DE 2020             

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (10) dez de março de dois mil e 
vinte. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário o Presidente 
deu início a Sessão Ordinária na forma regimental, convidando o 
vereador Antonio Zanin Marçal para realizar a leitura do texto bíblico. 
EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 04/2020. O Vereador 
Cloves Pereira da Silva solicitou a dispensa da leitura aprovada pelos 
vereadores. Colocada a da Ata nº 04/2020 em votação, foi aprovada 
por unanimidade dos Vereadores. MATÉRIA PARA COMISSÕES: 
Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº04/2020, de autoria do 
Poder Legislativo que “Dispõe sobre a proibição da queima, soltura e 
manuseio de fogos de artifícios de alto impacto ou com efeito de tiro”. 
O projeto de lei será encaminhado para as comissões competentes. 
LEITURA DAS INDICAÇÕES: Nº 11/2020, de autoria do vereador 
Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciada limpeza na parte 
lateral da Rua Principal do Jardim Vitória com a Rua 9 da COHAB São 
Lourenço. Nº 12/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos 
Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que seja se faça limpeza e manutenção da cerca em 
toda extensão do Bosque Municipal. Nº 05/2020, de autoria do 
vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja realizada 
manutenção e limpeza em todos os reservatórios de água potável das 
instituições municipais. Nº 07/2020, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se proceda a instalação de três 
redutores de velocidade (quebra molas) na Rua Irajá no Bairro Santo 
Antonio. Nº 08/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo 
Prefeito, para que se proceda a limpeza no terreno de propriedade do 
município de Jaciara. Nº 09/2020, de autoria do vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se proceda a realização do sistema 
de iluminação da quadra poliesportiva da Praça JK. Nº 06,07,08/2020, 
de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, foram retiradas 
pelo autor. REQUERIMENTO: Discussão e votação do Requerimento 



Nº 02/2020 de autoria do vereador Sidney de Souza Soares, 
requerendo informações sobre o Mercado Regional, se há projeto de 
reforma. Se, conseguiu recurso pra realização de obras. Se houve 
parcerias com Sicredi ou outra entidade. O Requerimento foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores. Correspondência: Lido o convite 
da Secretaria Municipal de Educação para curso de desenho e 
redação.  USO DA PALAVRA EM TEMA LIVRE PELOS 
VEREADORES: Edilaine A. Martins da Costa, Janio Atanásio de 
Souza, Charles Fernando Jorge de Souza, Adnan Alli Ahmad, Antonio 
Zanin Marçal, 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 Projeto de Lei nº 01/2020, do Poder Executivo que “Dispõe 
sobre a autorização de portadores de fibromialgia estacionar em 
vagas já destinadas a idosos, gestantes e deficientes e dá outras 
providências”. O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 
Discussão e votação do Projeto de Lei nº 47/2019, do Poder 
Legislativo que “Dispõe sobre a obrigação de que novos 
empreendimentos imobiliários disponibilizem reservatórios de água. O 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 49/2019, do Poder Legislativo. O Projeto de Lei foi 
retirado de pauta pelo autor. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 
02/2020, do Poder Legislativo que “Concede tratamento prioritário nos 
processos administrativos em trâmite e/ou a tramitar perante a 
Prefeitura Municipal de Jaciara para pessoas com idade igual ou 
superior a sessenta anos e dá outras providências”. O Projeto de Lei 
foi aprovado por unanimidade. Uso da palavra em Explicação Pessoal 
pela vereadora Edilaine A. Martins da Costa. O vereador Charles 
Fernando Jorge de Souza pediu questão de ordem para explicar que 
saiu do plenário para realizar uma ligação e parabenizou ao Secretário 
de Agricultura pelo trabalho que vem desempenhando. 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. 
 

  

 

 


