
ATA DA     DECIMA     SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO  

TERCEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA. 

 

 

 

Aos     quinze   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    Sétima 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: 

 Ofício  nº 207/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando projeto de complementar nº 15/2015. 

Parecer nº 20/2015 das Comissões de \Justiça e redação e 

Finanças e Orçamento. 

 Não havendo   mais   nenhuma  matéria no expediente,  passou 

para o tema livre usaram da palavra os seguintes vereadores: 



Laercio Clemente de Souza  estamos em um momento importante onde 

será realizado o Leilão de Gado e Quermesse beneficente em prol ao 

Hospital de Câncer de Barretos, agradeço desde já todos que estão 

ajudando e colaborando, como sou coordenador  deste evento peço que 

ajudem pois este hospital precisa de nossa ajuda, sabemos que o 

atendimento deles é ótimo,  convido todos para participarem deste evento  

que será neste próximo final de semana, nossa cidade esta de parabéns pois 

foi destaque de reportagem na TV Globo pois destacamos nos itens 

Educação, saúde  e lugar onde é bom para morar ficamos em 2º lugar no 

estado,  parabenizo o Sr. Prefeito  e a todos . 

Odair Bassi Boer   agradeço o Sr. Laercio pelo seu trabalho como 

coordenador da festa em Prol ao Hospital de Câncer de Barretos e a todos 

que estão ajudando e colaborando,  sabemos como é triste essa doença, no 

ano passa no dia 16/09 faleceram os Srs. Germino Bento e o Sr. Sidnei 

Trivellato sendo que o Sr. Sidnei era um fanático para ajudar o Hospital de 

Câncer, nossos governantes deveria olhar melhor para o povo pois tem 

dinheiro quase para tudo menos para a saúde,  estes dias atrás teve aqui 

uma professora  e alguns dias depois ela faleceu por faltar o medicamento 

que o governo mandava para ela. Hoje foi realizada a licitação para a 

construção da creche e conversei com os donos das empreiteiras para elas 

contratarem pessoas aqui do munícipio para trabalhar; temos que cobrar 

dos políticos para eles doarem mais  recursos para a saúde principalmente 

para as Santas Casas.  .  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    não tem   nenhuma    

matéria em pauta.    não  havendo     nenhuma matéria na ordem do dia 

passou-se para as explicações pessoais, usou da palavra o   vereador: 

 Vagner Hernandes:  agradeço a presença do jornalista Sr. Wilson Colombo 

que realiza um bom trabalho nas câmaras da região, acho que devemos 

mesmo ajudar e colaborar com este evento em prol ao Hospital de Câncer 

de Barretos, convido todos para um evento que a Igreja Assembleia de 

Deus irá realizar no dia 25/09 aqui em Santana, que a renda será revertida 



para o Hospital de Câncer, no começo do ano realizamos o almoço 

beneficente em prol a Santa Casa de Jales. O trabalho do vereador é indicar 

e aprovar os projetos, mas o cabeça é o Sr. Prefeito, pois aprovamos projeto 

com 02 vagas para o cargo de Assistente Social e ele somente abriu vaga 

para 0l cargo,  eu sei que o sr. prefeito  fez uma reunião  com os vereadores 

e não me convidou, todos projetos que é bom eu aprovo,  este projeto que 

foi apresentado hoje eu vou votar contra, pois o sr. Prefeito ficou quase três 

anos sem carro novo, deveria era comprar ônibus, o Sr. Odair falou da 

licitação eu estive lá também esta obra deve demorar quase um ano para ser 

terminar e deve gerar alguns emprego para nossa cidade;  estive em contato 

com os Deputados Itamar  e o Malheiro e eles disseram que  se puderem 

viram na quermesse  se não puderem vir mandaram representante.  

   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  

 

 

 

 
 


