
ATA DA     DECIMA     SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO  

TERCEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA. 

 

 

 

Ao     primeiro   dia do mês de     setembro  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       Decima    Sexta 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.          Laercio 

Clemente de Souza  leu uma passagem Bíblica.   Após solicitou ao Sr. 

Secretário para que fizesse a leitura da Ata da Sessão Anterior  após  

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: 

Mensagens  de autoria do Sr. Prefeito encaminhando projetos de 

leis complementares nº 11, 12 , 13/2015  e projeto de lei nº14/2015. 

 Na leitura do Projeto de Lei complementar nº 12/2015 o 

vereador Sr. Silas Rego dos Santos efetuou requerimento verbal solicitando 

a dispensa dos artigos  7, 8 e 9 do mesmo; na sequencia o Sr. Presidente 

colocou em discussão o referido requerimento verbal, não houve orador e 



não havendo orador o Sr. Presidente colocou em votação e foi aprovado por 

unanimidade o referido requerimento. 

Convite Especial  da  Associação Zanon  de Karatê representada 

pelo seu Sensei Cloudoardo Zanor   para realização do   XIX Torneio 

Interestadual   de Karatê  em Tupi Paulista SP, no dia 06 de setembro de 

2015. 

Indicação nº 15/2015 de autoria do vereador Sr. Sivaldo Antonio 

da Silva 

Pareceres nº 16, 17, 18 e 19/2015 das Comissões de Justiça e 

redação, Finanças e Orçamento e Educação saúde e Bem Estar Social. 

Não havendo   mais   nenhuma  matéria no expediente,  passou 

para o tema livre usaram da palavra os seguintes vereadores: 

Odair Bassi Boer  por causa de muitas coisas que acontecem na politica  já 

pensei até varias vezes em renunciar este cargo, mas para não decepcionar   

meus eleitores que votaram em mim vou terminar meu mandato,  sempre 

falando o que penso,  hoje dia 1º de setembro é comemorado o dia de 

atenção a recursos naturais, por isso devemos ter cuidado com a natureza e 

evitar coisas de causam danos a natureza,  devemos fazer o máximo para 

cuidar de nossa vida maravilhosa que temos e para o futuro. 

Sivaldo Antonio da Silva  quero somente complementar algumas coisas  

com as palavras do vereador Odair, ficamos com vergonha  pelo mau 

exemplo que vem de  lá de cima de nosso governantes, por exemplo o Sr. 

Jose Dirceu ficou calado em depoimento,  fez comentários sobre a 

necessidade de atendimento de sua indicação apresentada hoje e sobre o 

projeto de lei da Casa da Agricultura gostaria que eles atendesse melhor 

nossos agricultores.  Não havendo  mais oradores  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    tem as seguintes    

matérias em pauta,  Projetos de Leis complementares nº 11, 12 e 13 e 

Pr5ojeto de Lei nº 14/2015, onde peço a Sra. Secretaria para fazer uma 

breve leitura no projeto de lei complementar nº 11/2015,  após colocou em 

discussão, não houve orador e não havendo orador ele submeteu em 



votação e foi aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar nº 

11/2015. 

Peço a Sra. Secretaria para fazer uma breve leitura no projeto de lei 

complementar nº 12/2015,  após colocou em discussão, não houve orador e 

não havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por 

unanimidade o projeto de lei complementar nº 12/2015. Peço a Sra. 

Secretaria para fazer uma breve leitura no projeto de lei complementar nº 

13/2015,  após colocou em discussão, não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade o projeto 

de lei complementar nº 13/2015.  Peço a Sra. Secretaria para fazer uma 

breve leitura no projeto de lei  nº 14/2015,  após colocou em discussão, não 

houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade o projeto de lei   nº 14/2015.  Não  havendo  

mais  nenhuma matéria na ordem do dia passou-se para as explicações 

pessoais, usaram da palavra os seguintes vereadores: 

Odair Bassi Boer  estes projetos de hoje criaram vários cargos  que são 

cargos que tem convênios, mas depois a prefeitura assumira estes cargos 

quando terminar os convênios,  o setor agrícola  e trabalho na zona rural 

diminuiu muito , acho que o setor da agricultura é o que mais necessita de 

atenção, porque muitos produtores até perdeu suas propriedades por não 

conseguirem pagar seus financiamentos  devemos dar muita ajuda para o 

produtor rural, ajudar no preparo do solo, plantio e colheita procurar 

arrumar recursos para ajudar eles, sempre vou lutar para isso. 

Vagner Hernandes  os projetos de hoje são relevantes  criar emprego  é 

muito bom,  quero cumprimentar todos os professores de Educação Física 

que hoje comemora o seu dia, sobre o convite de hoje gostaria que todos 

fossem assistir é um projeto muito bom este.  

   Não havendo   mais  oradores  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.    

 

 

 
 ____________________________     ______________ ____           _____________________ 



 Luciana Argenau Gutierres       Orides Bento                   Odair Bassi Boer 

  1º Secretario                                Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 

 
 


