Câmara Municipal de Santa Clara D'Oeste
Estado de São Paulo
Ata resumida da 5á (Quinta) Sessão Ordinária, do 2 2 (segundo) ano
legislativo, 13á (décima terceira) legislatura realizada pela Câmara
Municipal de Santa Clara D'Oeste.

Aos OS (cinco) dias do mês de abril do ano de 2018 (Dois mil e dezoito)
às vinte horas, realizou-se na Sala das Sessões, `vereador Benedito Alves
Domingues'', a 5a (Quinta) 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 a Sessão; Isto posto, solicitou
ao Secretário da Mesa que efetuasse a leitura de um texto Bíblico ° Foi
aprovada sem retificação por unanimidade as Atas da Quarta Sessão
Ordinária e Primeira Sessão Extraordinária de 2018, após aprovação do
requerimento verbal do Vereador Osmair de Oliveira, à qual solicitou a
dispensa da leitura das Atas. A seguir, passou-se ao Expediente; com
a leitura das seguintes matérias: Oficio de n° 058 e Projeto de Lei n°
007/2018 de autoria do Executivo Municipal, que " Altera redação do
inciso II, art. 10, da Lei n° 1.339/2017, que dispõe sobre a concessão de
bolsas de estudos e auxilio transporte a estudantes pela Administração
Pública", Conforme artigo 173 do Regimento Interno, foi encaminhado às
comissões competentes para opinarem sobre o assunto; Oficio de n°
066 e Projeto de Lei n 2 008/2018, de autoria do Executivo Municipal que
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos Agentes
Comunitários de Saúde incentivo financeiro adicional e dá outras
providências", Conforme artigo 173 do Regimento Interno, foi
encaminhado às comissões competentes para opinarem sobre o assunto;
Ofícios de n.° 052, 053, 054 e 056/2018, de autoria do executivo
Municipal; Projeto de Resolução n° 001/2018, de autoria da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, que "Fixa os valores para a concessão de
Diárias aos Vereadores e aos Servidores da Câmara Municipal e dá outras
providências"; Parecer de n 2 009/2018, em conjunto de autoria das
Comissões de Finanças e Orçamento e constituição Justiça e Redação ao
Projeto de Resolução n 2 01/2018, de autoria da '°;Mesa Diretora da
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Câmara Municipal, que "Fixa os valores para a concessão de Diárias aos
Vereadores e aos Servidores da Câmara, Municipal e dá outras
providências", não havendo quem quisesse discuti-lo, conforme
Regimento Interno da Câmara pasou-se ao processo nominal de votação,
sendo o referido Projeto aprovado por todos os Vereadores, Moção de
Apláuso n2 001/2018, em homenagem ao Artista Plástico José Estevão
Duran Filho, subscrita por todos as Vereadores; Requerimento de n
008/2018, de autoria do Vereador Gilmar Dias de Oliveira, que Requer do
Prefeito Municipal cópias de todas as Emendas Parlamentares
apresentadas pelo Deputado Itamar Borges referentes aos anos de 2016
e 017, que sem objeção foi aprovado por unanimidade,
Requerimento de ng 009/2018, de autoria do Vereador José Ricardo
Baldoino, requerendo do Executivo Municipal qual o valor das diárias
concedidas ao Executivo e aos Funcionários Municipais, que sem objeção
foi aprovado por unanimidade; Requerimento de n 2 010/2018, de
autoria do Vereador Gilmar Dias de Oliveira, que Requer do Prefeito
Municipal quais são os ônibus da Prefeitura, com os respectivos números
de placas lotados na Educação, que faz parte dofundeb, que sem objeção
foi aprovado por unanimidade; Indicação de n 2 012/2018, de autoria
dos Vereadores Élio Pereira Gomes e José Antônio de Faria, solicitando
do Prefeito Municipal reparos na placas de sinalização da Município,
Indicação de n 013/2018, de autoria dos Vereadores Ademilson Cardoso
da Silva e Jeriferson Munhoz, sugerindo ao Prefeito Municipal a
instalação de placas indicativas com os nomes das ruas e a realização do
cadastramento numérico nos domicílios urbanos da nossa cidade, Não
havendo mais matéria a ser lida, discutida e votada no expediente, a
Presidência declarou aberto o uso da palavra. : Fizeram uso da
palavra os seguintes Vereadores: Gilmar Dias de Oliveira, após os
cumprimentos, justificou suas proposições, salientando que seu objetivo
é informar a população, enalteceu as proposituras dos demais
Vereadores; Indicou verbalmente providências nas laterais da estrada
vicinal Antônio Bocalan, que acione a DER e os proprietários dos sítios,
especialmente entre as propriedades do Senhor Claudiomar , que está
acumulando muita água, e quase causou acidente com munícipes;
Parabenizou o Artista Plástico Zeca Duran pelo excelente trabalho
prestado ao Município; Osmair de Oliveira, após os cumprimentos a
todos, referiu sobre a Moção de Aplauso ao Zeca Duram pelo trabalho
realizado, que é um orgulho para nossa região; Congratulou com os
Vereadores autores das proposituras, salientando quanto a Indicação
Verbal do Vereador Gilmar, vai ter que fazer curvas de níveis, não só lá
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mas também em outras estradas do Município; Destacou sobre o Projeto
da bolsa de estudos, que precisa melhorar a redação, pois até causou
interpretação incorreta; Salientou que o Município conseguiu recursos
com vários Deputados, porém o Deputado Itamar que mais ajudou,
A seguir não havendo mais oradores a Presidência declarou suspensos os
trabalhos por minutos regimentais; Decorrido o prazo regimental e
constatando a presença de 09 (nove) Vereadores, a Presidência declarou
reabertos os trabalhos na Ordem do Dia, com a Leitura dos seguintes
Projetos de Lei: Projeto de Resolução n 2 00112018, de autoria da
Mesa Diretora da Câmara Municipal, que "Fixa os valores para a
concessão de Diárias aos Vereadores e aos Servidores da Câmara
Municipal e dá outras providências °, não havendo quem quisesse
discuti-lo foi colocado em votação, sendo aprovado par unanimidade,
Não havendo mais matérias sujeita a deliberação na Ordeih do Dia o
Presidente transferiu os trabalhos para a Ordem das Explicações
Pessoais com a palavra livre: Gilmar Dias de Oliveira, após os
cumprimentos referiu sobre as limpezas dos loteamentos, que se
passaram seis meses e não foi designado um fiscal; Destacou sobre os box
das rodoviária que estão fechados e a feira do produtor que poderia ser
aos domingos; Referiu sobre o Distrito Industrial que está com problema
com o Projeto da Elektro; Por fim parabenizou o Prefeito pela obra do
prolongamento da rua José Romano Lucheti. Osmair de Oliveira,
cumprimentou a todos, destacou sobre o Loteamento que começou a ser
limpo essa semana, mas que tinha que ser feito quando foi aprovado a
Lei; Informou que foi feito o leilão do carro Ftision , no valor de
30.400,00, e que a reforma do mesmo foi feita com c»dinbeiro do seguro.
Não havendo oradores e mais nada a tratar, o Prèsadente informou a
data da próxima sessão a realizar-se no dia 019 de abril 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, 05 de abril de 2018.
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