
 

 

 

ATA Nº 04, DE 03 DE MARÇO DE 2020             

 

Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (03) três 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 Charles Fernando Jorge de Souza para 
realizar a leitura do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação 
das Atas nº 02 e 03/2020. O Vereador Sidney de Souza Soares 
solicitou a dispensa da leitura das Atas nº 02 e 03/2020, a 
solicitação foi colocada em votação e aprovada pelos vereadores. 
Colocadas as Atas nº 02 e 03/2020 em votação, as mesmas foram 
aprovadas por unanimidade dos Vereadores. MATÉRIA PARA 
COMISSÕES: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº02/2020, 
de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei será encaminhado 
para as comissões competentes. Leitura da Mensagem do Projeto 
de Lei Nº03/2020, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei 
será encaminhado para as comissões competentes. LEITURA DAS 
INDICAÇÕES: Nº 03/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva 
de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja viabilizada a manutenção de 
toda a iluminação pública do Bairro Residencial São Francisco. Nº 
04/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja feito um mutirão de limpeza no Bairro São Sebastião.  
Nº 05/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja realizada uma operação tapa buracos, nas Ruas do 
Bairro JD. Leblon. Nº 02/2020, de autoria do vereador Sidney de 
Souza Soares, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que seja providenciada a instalação 
de lixeiras para coleta seletiva em diversos pontos da cidade. Nº 
09/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que seja contratado um zelador e também se faça manutenção 
nos banheiros da Praça João Pereira (JK). Nº 10/2020, de autoria 



do vereador Tiago Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se faça limpeza em 
todo o Bairro Aeroporto II e quebra molas na Rua 11, deste mesmo 
bairro. Nº 11/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos 
Santos, retirada pelo mesmo. Nº 03/2020, de autoria do vereador 
Leomar Rodrigues de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se providencie a 
construção das caixas de captação de água (bueiros) na Av. Zé Bia, 
trecho compreendido entre a Av. Botocudos em frente ao Fórum, 
indo até a Escola Magda Ivana. Nº 04/2020, de autoria do vereador 
Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que se realize operação 
tapa buracos no Bairro Santo Antonio. Nº 05/2020, de autoria do 
vereador Charles Fernando Jorge de Souza, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que sejam 
instalados sistemas de câmeras de monitoramento em nossa 
cidade. Nº 06/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se proceda à realização de 
melhorias na iluminação em vários pontos de nossa cidade. Nº 
03/2020, de autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
seja realizada uma auditoria em todos os contratos habitacionais 
que foram entregues em 2016, no Jd. Aeroporto.  Nº 04/2020, de 
autoria do vereador Cloves Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que seja 
providenciada roçagem e sinalização em alguns trechos rodovia 
457, Estrada Parque Cachoeira da Fumaça. REQUERIMENTOS: 
Discussão e votação do Requerimento Nº 02/2020 de autoria do 
vereador Tiago Pereira dos Santos, requerendo informações de 
pagamento de débitos do Poder Executivo oriundos do consumo de 
energia elétrica junto a Empresa Energisa S/A. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores.  Discussão e votação 
do Requerimento Nº 01/2020 de autoria do vereador Leomar 
Rodrigues de Souza, requerendo informações sobre todos os 
equipamentos lotados e a disposição da Secretaria de Infraestrutura 
que estão parados por problemas mecânicos. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação do 
Requerimento Nº 03/2020 de autoria do vereador Vanderlei Silva de 
Oliveira, requerendo que seja encaminhado este requerimento à 
servidora Luciana Pereira da Silva Martins, para que a mesma 
apresente a esta Câmara de vereadores, cópia das imagens das 
câmeras de segurança local “Galeria Cuiabá” dos meses de outubro 



de 2019 a fevereiro de 2020. O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Lido o ofício do PSB, comunicando 
que o novo líder do Partido é o vereador Vinícius Ortega Camolezi. 
USO DA PALAVRA EM TEMA LIVRE PELOS VEREADORES: 
Vinícius Ortega Camolezi, Edilaine A. Martins da Costa, Janio 
Atanásio de Souza, Charles Fernando Jorge de Souza, Leomar 
Rodrigues de Souza, Sidney de Souza Soares, Tiago Pereira dos 
Santos, Vanderlei Silva de Oliveira, e Cloves Pereira da Silva. Os 
pronunciamentos dos senhores vereadores estarão registrados no 
arquivo digital desta Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: 
Discussão e votação do Projeto de Lei nº 44/2019, do Poder 
executivo que “Dispõe sobre a autorização de uso oneroso do 
Ginásio poliesportivo Guido Inocêncio Ghimatti, da Praça Tamoios, 
do Estádio Municipal Márcio Cassiano da Silva e do Campo Pista 
de Atletismo do Jardim Aeroporto I. Pedido de vista ao projeto pelo 
vereador Cloves Pereira da Silva, o pedido foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores. Os vereadores dispensaram o uso da 
palavra em Explicação Pessoal. 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. 
 

  

 


