Câmara Municipal de Santa Clara D'Oeste
Estado de São Paulo
Ata resumida da 112 (Décima Primeira) Sessão Ordinária, do 2 2
(segundo) ano legislativo, 13 2 (décima terceira) legislatura
realizada pela Câmara Municipal de Santa Clara D'Oeste.

Aos 02 (Dois) dias do mês de agosto do ano de 2018 (Dois mil e dezoito)
às vinte horas, realizou-se na Sala das Sessões, "Vereador Benedito Alves
Domingues", a 11 (Décima Primeira) 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'Ili
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 ratificação por
leitura de um texto Bíblico;
unanimidade a Ata da Décima Sessão Ordinária de 2018, após aprovação
do requerimento verbal do Vereador Élio Pereira Gomes, o qual solicitou
A seguir passou-se ao Expediente, com a
a dispensa da leitura da Ata;
leitura das seguintes matérias: Ofícios de n2s 160 e 161/2018, de
Oficio n2 177 e Projeto de Lei n2
autoria do Prefeito Municipal;
Oficio n2 183 e Projeto
031/2018, de autoria do Executivo Municipal;
de Lei n2 032/2018, de autoria do Executivo Municipal; Convite de
autoria do Prefeito Municipal e Secretária do Turismo; Parecer de n2
022/2018, em conjunto de autoria das Comissões de Finanças e
Orçamento e constituição Justiça e Redação ao Projeto de Lei n 2
031/2018, de autoria do Prefeito Municipal que, "Autoriza o Poder
Executivo a celebrar termo de colaboração com a Associação dos
Deficientes Visuais de Fernandópolis - A.D.V.F., para serviços de proteção
social especial de média complexidade para pessoas com deficiência e
suas famílias e dá outras providências", não havendo quem quisesse
discuti-lo, conforme Regimento Interno da Câmara passou-se ao processo
nominal de votação, sendo o referido Projeto aprovado por todos os
Vereadores; Parecer de n2 023/2018, em conjunto de autoria das
Comissões de Finanças e Orçamento e constituição Justiça e Redação ao
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Projeto de Lei n2 032/2018, de autoria do Prefeito Municipal que,
"Dispõe sobre denominação da Avenida Marginal 1 do Distrito Industrial
Adelino Marino Alves", não havendo quem quisesse discuti-lo, conforme
Regimento Interno da Câmara passou-se ao processo nominal de votação,
sendo o referido Projeto aprovado por todos os Vereadores;
Indicação
de n2 023/2018, de autoria do Vereador Osmair de Oliveira, solicitando
ao Prefeito Municipal a pintura do monumento do trevo e dos peixes na
entrada da cidade; Indicação de n2 024/2018, de autoria do Vereador
Osmair de Oliveira requerendo ao Prefeito Municipal a troca das
lâmpadas da praça da matriz Benedito Alves Domingues; Indicação de
n2 026/2018, de autoria do Vereador José Ricardo Baldoino, solicitando
do Prefeito Municipal a viabilidade de programar no Centro de Saúde
local, tratamento de Canal e Extração do dente do siso a população
carente do Município; Indicação de n2 027/2018, de autoria do Vereador
Gilmar Dias de Oliveira, solicitando do Prefeito Municipal a viabilidade
em parceria com os proprietários de construções urbanas, que as novas
construções sejam construídas com calçadas ecológicas; Indicação de
n2 028/2018, de autoria do Vereador Gilmar Dias de Oliveira, solicitando
do Prefeito Municipal a aquisição de uniformes aos servidores da
Indicação de n2 029/2018, de autoria do Vereador
municipalidade;
Gilmar Dias de Oliveira, solicitando do Prefeito Municipal a viabilidade de
disponibilizar curso de primeiro socorros, para os Educadores e
Indicação de n2
Monitores das Escolas e Creche do Município;
030/2018, de autoria do Vereador Gilmar Dias de Oliveira, solicitando do
Prefeito Municipal, a possibilidade de criar uma Legislação concedendo
desconto no IPTU de imóveis de proprietários que instalarem
Convite de autoria
monitoramento por câmeras em suas residências;
do Presidente da Câmara de Rubinéia; Não havendo mais matéria a ser
lida, discutida e votada no expediente, a Presidência declarou a seguir
Fez uso da palavra os seguintes Vereadores:
aberto o uso da palavra.
Gilmar Dias de Oliveira, após os cumprimentos; agradeceu o empenho
do Prefeito, setores e Vereadores pela conquista do ônibus, yam e galeria
para o Município; Referiu sobre suas proposições, em especial a da
capacitação dos servidores da creche, destacando que é muito importante
a qualificação destes profissionais; Justificou as demais Indicações
dizendo que são pedidos antigos; Quanto as respostas do Prefeito, disse
que essas informações, é para que o Prefeito se planeje, lembrando que o
ex Prefeito Claudiomar foi alertado e não acatou; Referiu ao Prefeito
dizendo que admirava o mesmo que já foi Vereador e enviar uma
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resposta distorcida, finalizou dizendo que não tem medo de fazer o seu
papel;
José Ricardo Baldoino, Referiu sobre sua proposição,
justificando -a; Indicou verbalmente quanto ao acesso a cadeirante na
entrada do Banco do Brasil; Dirigiu-se ao Vereador Gilmar Dias de
Oliveira dizendo que o mesmo quer respeito por parte do Prefeito, acho
que falta de respeito foi o que o Senhor fez comigo e o Sandro no ponto
de ônibus;
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 Lei n'2 31/2018, de
autoria do Prefeito Municipal, que " Autoriza o Poder Executivo a
celebrar termo de colaboração com a Associação dos Deficientes Visuais
de Fernandópolis - A.D.V.F., para serviços de proteção social especial de
média complexidade para pessoas com deficiência e suas famílias e dá
outras providências", não havendo quem quisesse discuti-lo foi colocado
Projeto de Lei n(2
em votação, sendo aprovado por unanimidade;
032/2018, de autoria do Prefeito Municipal que, "Dispõe sobre
denominação da Avenida Marginal 1 do Distrito Industrial Adelino
Marino Alves", não havendo quem quisesse discuti-lo foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade; Não havendo mais matérias
sujeita a deliberação na Ordem do Dia o Presidente transferiu os
trabalhos para a Ordem das Explicações Pessoais com a palavra livre:
Gilmar Dias de Oliveira, após os cumprimentos, destacou sobre seus
trabalhos, lembrou que quando o Sandro foi Vereador também indicou a
colocação de pontos de ônibus, e agora como vice teria que apoiar e não
ficar criticando, informou que não pediu para tirar as paradas de ônibus,
que pediu para regularizar; Salientou que não tem medo de fazer o seu
papel; Destacou que o Bairro Santa Luzia está do mesmo jeito, com os
Osmair de
vestiários sem reforma e o Vereador José Ricardo mora lá.
Oliveira, após cumprimentar a todos, solicitou que fosse feito uma
moção de pesar em homenagem ao irmão do Vereador Donizete, que foi
morador de Santa Clara e tinha pretensão de voltar a morar aqui,
também destacou o falecimento do senhor Edgar Santim Buosi, que
foram seis mandatos como Vereador em Santa Fé do Sul; Salientou que o
Prefeito não precisa de puxa saco, porque ele está trabalhando; Referiu
sobre a denominação do Distrito Industrial; Agradeceu ao Prefeito que
está trabalhando com afinco e está surgindo vários trabalhos realizados;
Destacou que a Prefeitura a tempos atrás nem crédito tinha e hoje está de
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parabéns, pois compra em qualquer lugar; Salientou que o Deputado
Itamar Borges, foi o Deputado que mais ajudou o Município; Referiu
sobre os uniformes, que quase todos os setores já tem, e acredita que
logo todos vão ter, só que os funcionários tem que usar; Destacou que foi
conseguido vários recursos com o governador Marcio França, que o
mesmo é uma pessoa excelente; Por fim disse que temos que trabalhar
unidos e que todos os seus Requerimentos foram atendidos, e se alguém
se sentir prejudicado que procure o órgão competente. José Ricardo
Baldoino, após os cumprimentos informou que foi conseguido cinquenta
mil reais para a reforma do vestiário do Bairro Santa Luzia, salientou que
também já foi liberado a construção de uma academia ao ar livre no
Não havendo oradores e mais nada a tratar, o
referido bairro.
Presidente informou a data da próxima sessão a realizar-se no dia 16 de
agosto 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, 02 de agosto de 2018.

ntonio de Faria
Presidente

Osmair de Oliveira
12 Secretário
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