Câmara Municipal de Santa Clara D'Oeste
Estado de São Paulo
Ata resumida da 2a (Segunda) Sessão Ordinária, do 2° (segundo)
ano legislativo, 13á (décima terceira) legislatura realizada pela
Câmara Municipal de Santa Clara D'Oeste.
Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (Dois mil e
dezoito) às vinte horas, realizou-se na Sala das Sessões, "Vereador
Benedito Alves Domingues", a 2 2 (Segunda) sessão Ordinária, a qual foi
presidida pelo Vereador José Antônio de Faria e secretariada pelos
Vereadores Osmair de Oliveira e Jerfferson Munhoz. Em primeira
chamada constatou a presença de 09 (nove) Vereadores, presentes ainda,
o Assessor Jurídico da Casa, Evandro Farias Mura a Assistente
Administrativo Delair Francisco e Secretaria Geral, Luzinete Dal'Ri
Kuroda. Havendo em Plenário número legal de Vereadores presentes
para deliberar, conforme disposições regimentais, o senhor Presidente
usando das atribuições que lhe facultam o cargo, "Sob a proteção de
Cristo da Padroeira Santa Luzia e Padroeira Santa Clara", declarou aberta
Isto posto, solicitou ao Secretário da Mesa que efetuasse a
a Sessão;
Foi aprovada sem retificação por
leitura de um texto Bíblico.
unanimidade a Ata da Primeira Sessão Ordinária de 2018.
Não
havendo matérias sujeitas a deliberação na Ordem do Dia o Presidente
transferiu os trabalhos para a Ordem das Explicações Pessoais com a
palavra livre; Fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Gilmar
Dias de Oliveira, após os cumprimentos, congratulou com os
organizadores pela realização do Carnaval; Referiu sobre seu
pronunciamento na sessão anterior, quanto ao pronunciamento do
Vereador Osmair de Oliveira, salientou que além de cobrar, também
elogiamos quando realiza alguma obra, como líder do Prefeito gostaria
que levasse as informações corretas, exercendo o seu papel de Vereador;
Destacou que o Vereador Osmair não entendeu quando mencionou sobre
os dois ônibus que estavam indo para Santa Fé, que seu objetivo é cortar
gastos; Referiu sobre a doação de combustíveis que eram repassadas
para os agricultores, e já fazem duas gestões que não passaram nada;
mencionou também sobre as estradas do melhor caminho, que com as
chuvas, as enxurradas estão caindo no trevo. Osmair de Oliveira,
após cumprimentar a todos, salientou que no seu ponto de vista o
Vereador Gilmar está fantasiando, pois sempre tratou o mesmo com
respeito; que nunca disse que não era para fiscalizar, e que o mesmo
estava levando para o lado pessoal, pois elogia e depois dá um tapa;
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Pediu desculpas caso tenha magoado, mas que também é seu trabalho;
Informou que o Município assinou hoje um convênio no valor de
duzentos e oitenta mil, e não tem nada a ver com partido; Destacou sobre
os prédios que foram alugados pela Prefeitura que estão sendo
agilizados. José Baldoino, após cumprimentar a todos, agradeceu ao
Prefeito pela limpeza e capinagem no Bairro Santa Luzia e parabenizou
os organizadores pela realização do carnaval; Salientou que não é a favor
de dar aumento aos Vereadores, porque com a crise precisa ser
analisado. Não havendo mais oradores e mais nada a tratar, o
Presidente informou a data da próxima sessão a realizar-se no dia 01 de
março de 2018, declarando a seguir encerrado os trabalhos da sessão,
que para constar lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor
Presidente e Senhores Secretários.
Santa Clara D'oeste, 015 de fevereiro de 2018.
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