ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA.
Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze
às 20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de São
Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara
Municipal, sob a Presidência do Vereador Orides Bento e secretariado
pela senhora Luciana Argenau Gutierres 1ª secretária e o Sr.
Odair
Bassi Boer 2º secretário, realizou-se a
Oitava Sessão Ordinária do
Terceiro
Período Legislativo da Décima Segunda Legislatura. O Sr.
Presidente solicitou a 1ª secretária para que fizesse a verificação dos
Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes
os seguintes vereadores:- Higor Vinicius Nogueira Jorge, José Romero
Alonso, Laércio Clemente de Souza, Luciana Argenau Gutierres, Odair
Bassi Bôer, Orides Bento, Silas Rego dos Santos, Sivaldo Antonio da
Silva e Vagner Hernandes, Esteve presente também o advogado Sr.
Celso Gianini representante da empresa Gianini e Oliveira Advocacia.
Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a
presente Sessão, onde a Sr.
Sivaldo Antonio da Silva leu uma
passagem Bíblica. Após solicitou ao Sr. Secretário para que fizesse a
leitura da Ata da Sessão Anterior ao fim da leitura
o Sr. Presidente
suspendeu a sessão por 10 minutos. Retornando a sessão o Sr. Presidente
colocou em discussão a ata da sessão anterior e não houve orador e não
havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação a Ata da Sessão
anterior e foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida passou-se
para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta:
Ofício nº 105/2015 de autoria do Sr. Prefeito encaminhando o Projeto de
Lei LDO 2016. O vereador Sr. José Romero Alonso efetuou requerimento
verbal solicitando a dispensa da leitura do referido projeto de lei da LDO
visto que todos os senhores vereadores possuem cópias do mesmo e por se
tratar de um projeto muito extenso. Após o Sr. Presidente colocou em
discussão o requerimento verbal apresentado e não houve orador e não
havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação o requerimento
verbal do vereador Sr. José Romero Alonso e foi APROVADA POR
UNANIMIDADE.
Indicação nº. 10/2015 de autoria dos vereadores Sr. Silas Rego dos Santo
e Laercio Clemente de Souza.
Requerimento nº 01/2015 de autoria do vereador Sr. Vagner Hernandes,
após a leitura o Sr. Presidente colocou em discussão o referido
requerimento usaram da palavra os seguintes vereadores:
José Romero Alonso eu acho que o vereador deveria fazer este
requerimento diretamente para o Sr. Prefeito e não aqui na câmara, acho

que temos que fiscalizar sim as obras mas que seja solicitado ao Sr. prefeito
as informações.
Vagner Hernandes nós fomos eleitos para fiscalizar a administração e
representar nosso povo eles cobram isto de nós por isso fiz este
requerimento, esta obra foi inaugurada a 40 dias e não esta acabada e
entregue a população, cada um toma sua atitude e decisão.
Neste momento o Sr. Vice Presidente assumiu a presidência para o
presidente usar da palavra.
Orides Bento esta obra a verba que veio da deputada Analice já foi
executada e inclusive até já prestou conta, a outra parte que falta é
competência da prefeitura, sei que a prefeitura até já contratou uma
empresa para executar a parte que cabe a ela.
Não havendo mais oradores o Sr. Presidente colocou em votação o
referido requerimento e foi rejeitado por 06 votos contrários e 02
favoraveis.
Não havendo mais
nenhuma matéria no expediente,
passou para o tema livre, não houve orador e não havendo orador o Sr.
Presidente em seguida
passou para o intervalo regimental. Após o
intervalo regimental, a Senhora Secretária fez a verificação dos vereadores
presentes e havendo número legal em plenário o Sr. Presidente declarou
reaberta a presente sessão. Após comunicou que na ORDEM DO DIA não
tem nenhuma matéria em pauta. Não havendo
nenhuma matéria na
ordem do dia passou-se para as explicações pessoais, usaram da palavra
os seguintes vereadores:
Odair Bassi Boer fez comentário sobre a obra do campo de bocha, falou
sobre a importância do jornalismo e disse que não conhecia este repórter e
ele não se identificou para ninguém aqui na câmara, sabemos que ele fez
algumas criticas de nossa administração, mas gostaria também que ele
falasse das coisas que vai muito bem em nosso município.
Vagner Hernandes eu lutei para que este campo de bocha fosse de piso
sintético, na época conversei com o Sr. Prefeito e o Cido Lorenzo, fiz este
requerimento somente para eu explicar para os eleitores de anda esta obra,
agora eu entendi o motivo que ainda não esta funcionando. O vereador
Odair disse que a matéria da internet somente fez criticas e acho também
que deveria publicar o bom e o ruim. Muitos munícipes reclamam que tem
pouco varredor de rua, Quanto a impressa eu concordo com o Sr.
Presidente ele não se identificou com ninguém antes; Dou parabéns para
os autores desta indicação de abono salarial aos funcionários municipais;
Sobre o bolsa família sei que algumas famílias foram cortadas e dadas para
outras.

Sivaldo Antonio da Silva – o requerimento do Vagner eu votei favorável,
acho que deveria saber as informações solicitadas, sei que a obra não esta
acabada; Quase todos os jovens de Santana vão embora porque não tem
emprego aqui, acho que Santana ficou para traz, aqui deveria ter um distrito
industrial para gerar emprego.
José Romero Alonso o vereador Sivaldo disse que Santana poderia estar
melhor, você falou verdade, porque aqui já passaram vários prefeitos
corruptos que atrapalhou muito nosso município, eu gosto de morar aqui
em Santana, O dinheiro publico é fiscalizado Inclusive pelo Tribunal de
Contas. Fui contra o requerimento porque acho que deveria ser feito direto
para o Sr. Prefeito. O Governo Federal disse que não tem dinheiro para
financiar os alunos, mas sabemos que possui vários escândalos no governo
federal.
Laeercio Clemente de Souza hoje tivemos um grande debate aqui na
sessão acho muito positivo, acho que devemos criticar e elogiar quando
merecer, Quando precisar temos que cobrar o Sr. Prefeito e defender a
população, mas não colocar a população contra o Sr. Prefeito, a corrupção
envergonha nosso Brasil; Prefeito tem que ter controle de seus gastos pois
a situação esta difícil para os administradores.
Não havendo mais orador o Sr. Presidente para finalizar agradeceu a
todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se
a presente Ata, que vai devidamente assinada.
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