
 
 
 

ATA Nº 14, DE 12 DE MAIO DE 2020 
 
Sob a Presidência do Vereador Vanderlei Silva de Oliveira, a 

Câmara de Vereadores reuniu-se em (12) doze de maio de dois mil 
e vinte. Após a chamada dos vereadores pelo 2º Secretário 
constatou-se a ausência do vereador Janio Atanásio de Souza. O 
Presidente deu início a Sessão Ordinária na forma regimental, e 
convidou o vereador Sidney de Souza Soares para a leitura do texto 
bíblico. EXPEDIENTE: Leitura e votação da Ata nº 13/2020. O 
Vereador Rodrigo Francisco solicitou a dispensa da leitura, que foi 
aprovado pelos vereadores. Colocada a da Ata nº 13/2020 em 
votação, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores. LEITURA 
DAS INDICAÇÕES: Nº 08/2020, de autoria do vereador Cloves 
Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, que atenda moradores da Rua Marechal 
Rondon, Bairro Jardim Aeroporto 1, com serviço de iluminação 
pública e asfaltamento. Nº 09/2020, de autoria do vereador Cloves 
Pereira da Silva, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que atenda moradores do Bairro São 
Sebastião com serviços de manutenção na rede de abastecimento. 
Nº 07/2020, de autoria do vereador Leomar Rodrigues de Souza, ao 
Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que providencie o reparo mecânico da maquina retro 
escavadeira, marca New Holand modelo 580H de propriedade 
desse município. Nº 14/2020, de autoria do vereador Vanderlei Silva 
de Oliveira, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que providencie a imediata 
disponibilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), 
como máscaras, luvas, álcool em gel, para intensificar e reforçar as 
medidas de higiene e de proteção dos integrantes da coleta de lixo 
no município durante a pandemia do corona vírus. Nº 15/2020, de 
autoria do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, retirada pelo autor. 
Nº 24, 25, 26/2020, de autoria do vereador Charles Fernando Jorge 
de Souza, retiradas da pauta pelo autor. Nº 10/2020, de autoria da 
vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie a 
criação de um decreto autorizando a suspensão dos descontos de 
empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores 
públicos municipais pelo prazo de noventa dias, com o objetivo de 
amenizar os impactos socioeconômicos da pandemia de Covid-19. 



Nº 11/2020, de autoria da vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que 
providencie a compra de reagentes para realizar exames 
laboratoriais no nosso laboratório municipal. Nº 12/2020, de autoria 
da vereadora Edilaine A. Martins, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que providencie a 
realização de seleção dos profissionais da educação por meio de 
contagem de pontos. Nº 27/2020, de autoria do vereador Tiago 
Pereira dos Santos, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que sejam retiradas as taxas inclusas 
no IPTU. Nº 28/2020, de autoria do vereador Tiago Pereira dos 
Santos, retirada pelo autor. Nº 01/2020, de autoria do vereador 
Antonio Zanin Marçal, ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, 
Excelentíssimo Prefeito, para que se faça lei reduzindo o valor do 
subsidio e da verba indenizatória do prefeito, vice-prefeito e dos 
secretários municipais. REQUERIMENTOS: Nº 08/2020, de autoria 
do vereador Vanderlei Silva de Oliveira, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que considerando 
a investigação perpetrada pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso, por meio da Secretaria de controle externo de 
Administração Municipal (Secex) em que se investigam indícios de 
irregularidades nos pagamentos feitos à Empresa FAMA Serviços 
Administrativos Ltda, durante os exercícios de 2016 e 2017. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Nº 04/2020, de autoria do vereador Rodrigo Francisco, 
ao Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, 
para que envie relatórios com informações sobre serviços prestados 
ou produtos adquiridos pela prefeitura, especificamente por notas 
desses serviços ou produtos, com cópia do empenho e de quem 
fiscalizou e assinou. Fornecedores: Débora Aparecida Gomes de 
Lima- Eireli; Débora Letícia Argnto- Eireli; Elder Rocha Lemos-ME; 
Emam Emulsões e Transportes LTDA; Emily Kalinne de Souza 
Vieira; Fábio Albuquerque da Silva-ME; Fabrício de Souza Carvalho 
Fabian; Facilita – Gestão Pública- Eireli ME. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nº 05/2020, 
de autoria do vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar 
Galvin Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, para que envie 
relatórios com informações sobre serviços prestados ou produtos 
adquiridos pela prefeitura, especificamente por notas desses 
serviços ou produtos, com cópia do empenho e de quem fiscalizou 
e assinou. Fornecedores: Francisco Setubal Linhares; GMV 
Velasquez; Gabriela Cristina Fachiano Amorin; Gabriela Selke Alves 
– serviços médicos; Gediel Candido da Silva-Eireli; Geocopos 



Hidroconstruções e Comércio; Gilsimar Peres de Souza; Gilson 
José da Silva-Transportes ME. O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Nº 06/2020, de autoria do 
vereador Rodrigo Francisco, ao Senhor Abduljabar Galvin 
Mohammad, Excelentíssimo Prefeito, requerendo a prorrogação do 
IPTU para o mês de outubro, devido à atual situação de pandemia, 
onde muitos munícipes enfrentam dificuldades financeiras. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. USO DA PALAVRA EM TEMA LIVRE PELOS 
VEREADORES: Sidney de Souza de Soares, Rodrigo Francisco, 
Antonio Zanin Marçal, Edilaine A. Martins da Costa, Adnan Alli 
Ahmad, Charles Fernando Jorge de Souza, Leomar Rodrigues de 
Souza, 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. USO DA PALAVRA EM EXPLICAÇÃO PESSOAL 
dispensados pelos vereadores. 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. 

  
 
 
 


