Pauta da 1ª. Sessão Ordinária do 1º. Biênio, da 7ª. Legislatura
Segunda - Feira, 05 de fevereiro de 2018 – 19 horas.
- Chamada dos Senhores Vereadores.
- Verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a presente sessão.
“Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.

TRECHO DA BÍBLIA
EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS
Capítulo 5, Versículo 13 a 16.
força do testemunho – “Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com
que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada; serve só para ser jogado fora e
ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma
cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la
debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para
todos os que estão em casa. Assim também: que a luz de vocês brilhe diante dos
homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem, e louvem o Pai de
vocês que está no céu”.

1. EXPEDIENTE:
a) Documentos Recebidos do Executivo:
1- Projeto de Lei nº. 001/2018, de autoria do Senhor Fernando Fiori de Godoy,
Prefeito Municipal, que ”Dispõe sobre denominação de Próprio Público de “Arcádio
Esperança” e dá outras providências”.
2- Projeto de Lei nº. 002/2018, de autoria do Senhor Fernando Fiori de Godoy,
Prefeito Municipal, que ”Dispõe sobre denominação de Próprio Público de “Helena
Depiere Esperança” e dá outras providências”.
3- Projeto de Lei nº. 005/2018, de autoria do Senhor Fernando Fiori de Godoy,
Prefeito Municipal, que “Institui o Projeto “Artista de Holambra”, e autoriza o Poder
Executivo a conceder incentivo financeiro às manifestações artísticas e culturais de
artistas locais que se apresentarem em eventos realizados pelo Poder Executivo”.
4- Projeto de Lei nº. 006/2018, de autoria do Senhor Fernando Fiori de Godoy,
Prefeito Municipal, que “Autoriza desafetar área de terra pertencente ao Município da
Estância Turística de Holambra e dá outras providências”.
5- Projeto de Lei nº. 007/2018, de autoria do Senhor Fernando Fiori de Godoy,
Prefeito Municipal, que “Dá denominação de Polícia Municipal de Holambra à
instituição Guarda Civil Municipal de Holambra e dá outras providências”.
6- Projeto de Lei nº. 008/2018, de autoria do Senhor Fernando Fiori de Godoy,
Prefeito Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito
com o Banco do Brasil S.A., e dá outras providências”.
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7- Ofício de autoria do Senhor Prefeito Municipal, Fernando Fiori de Godoy, em
resposta ao Requerimento nº. 037/2017.
8- Ofício da Prefeitura Municipal, encaminhando os Balancetes consolidados e
isolados do mês de novembro de 2017.
9- Ofício nº. 013/2018 – GP de autoria do Senhor Prefeito Municipal, Fernando Fiori
de Godoy, encaminhando as Leis nºs. 913, 914,915 e 916; Leis Complementares
nºs. 283, 284, 285, 286 e 287 de 2017.
10- Ofício Nº. 017/2018 – GP de autoria do Senhor Prefeito Municipal, Fernando
Fiori de Godoy, comunica duplicidade de denominação.

b) Documentos Recebidos dos Senhores Vereadores:
1- Projeto de Lei nº. 003/2018, de iniciativa do Vereador Lucas Barbosa Simioni, que
“Institui o Banco de Idéias Legislativas, no Município de Holambra, e dá outras
providências”.
2- Projeto de Lei nº. 004/2018, de iniciativa do Vereador Mario Luiz Sitta, que “Dá
denominação oficial a vias públicas do Loteamento Van Gogh”.
3- Projeto de Resolução n. 001/2018, de autoria da Mesa Diretora, que ”Autoriza a
transferência de posse de bens móveis deste Legislativo à Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Holambra e dá outras providências”.
4- Indicação nº. 001/2018, de iniciativa do Vereador Jesus Aparecido de Souza, que
“Solicita implantação de rede de esgoto no Loteamento Chácaras Camanducaia”.
5- Indicação nº. 002/2018, de iniciativa da Vereadora Jacinta Elizabeth van den
Broek Heijden, que “Solicita normatização dos horários de cargas e descargas de
mercadorias nas principais vias do município”.
6- Indicação nº. 003/2018, de iniciativa da Vereadora Jacinta Elizabeth van den
Broek Heijden, que “Solicita a possibilidade de desapropriar área para abertura de
mais uma via de acesso entre as Ruas Dr. Jorge Latour e Dória Vasconcelos”.
7- Indicação nº. 006/2018, de iniciativa da Vereadora Jacinta Elizabeth van den
Broek Heijden, que “Indica liberação de área especifica para construção das casas
do Programa Minha Casa Minha Vida”.
8- Indicação nº. 008/2018, de iniciativa da Vereadora Naiara Regitano Hendrikx, que
“Indica construção de escola no Bairro Imigrantes”.
9- Indicação nº. 009/2018, de iniciativa do Vereador Jesus Aparecido de Souza, que
“Solicita a substituição dos pontos de ônibus com abrigo e assentos localizados na
Rodovia 107 SP, na entrada do Bairro Vila Nova e em frente a Empresa STABRA”.
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10- Indicação nº. 010/2018, de iniciativa dos Vereadores Naiara Regitano Hendrikx e
Jesus Aparecido de Souza, que “Indica ao Executivo aumento no valor real do vale
alimentação dos servidores públicos municipais”.
11- Indicação nº. 011/2018, de iniciativa da Vereadora Jacinta Elizabeth van den
Broek Heijden, que “Solicita a capacitação dos servidores públicos lotados na área
de educação para prestarem os primeiros socorros aos estudantes da rede pública,
em especial nas creches municipais”.
12- Indicação nº. 012/2018, de iniciativa do Vereador Aparecido Lopes da Silva
Lima, que “Solicita a Possibilidade de repetir a distribuição gratuita do kit escolar a
todos os alunos da Rede Pública”.
13- Indicação nº. 013/2018, de iniciativa do Vereador Aparecido Lopes da Silva
Lima, que “Solicita a possibilidade de repetir a distribuição gratuita do uniforme
escolar a todos os alunos da Rede Pública, objeto da Lei nº. 718/2010”.
14- Ofício CRH n°. 004/2018, do Legislativo, encaminhando balancetes da Receita e
Despesa da Câmara Municipal, do mês de dezembro de 2017.

c) Leitura de Documentos Recebidos de Diversos:
1- Comunicados oriundos do Ministério da Educação, informando a liberação de
recursos financeiros, no valor total de R$ 38.330,00.

d) Leitura e Votação de Proposituras:
1- Votação da Ata da 33ª. Sessão Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2017.
2- Requerimento nº. 01/2018, de iniciativa da Mesa Diretora, que “Requer mudança
em data de realização de Sessão Ordinária do mês de fevereiro de 2018”.
3- Requerimento nº. 002/2018, de iniciativa do Vereador Aparecido Lopes da Silva,
“Requer informações referentes ao Programa Habitacional “Minha Casa Minha Vida,
no Município da Estância Turística de Holambra”.

e) Uso da palavra pelos Vereadores sobre “Tema Livre”.
2. ORDEM DO DIA:
**** Não havendo mais matéria a ser deliberada, encerra a sessão e comunica que a
próxima Sessão Ordinária, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, às 19 horas,
na sede do Legislativo.
Secretaria da Câmara Municipal, em 1º de fevereiro de 2018 - quinta-feira.

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente
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