ATA DA
VIGÉSSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO
TERCEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEGUNDA
LEGISLATURA.
Ao
primeiro dias do mês de
dezembro 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
Vigésima Segunda 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 o vereador Senhor Vagner
Hernandes efetuou um requerimento verbal solicitando a ratificação da ata
dizendo que onde usou da palavra em explicações pessoais e não disse que
o salario do Sinsei estava atrasado e sim que estava com problemas na
documentação do projeto. O Sr. Presidente colocou em discussão o referido
requerimento usaram da palavra os seguintes vereadores:
José Romero Alonso eu não vou ser a favor e nem contra, só vou
votar se puder ouvir a gravação.
Sivaldo Antonio da Silva concordo com o vereador Sr. José Alonso.
Odair Bassi Boer nós vereadores não podemos votar com duvida
também gostaria de ouvir a gravação.
Vagner Hernandes todas as ratificações que houve este ano foram
aprovadas e ninguém solicitou a gravação, por isso Sr. Presidente solicito
que meu requerimento verbal seja retirado e deixe a ata como esta. O
requerimento foi retirado e o Sr. Presidente ainda continuou com a
discussão da Ata da Sessão Anterior, não houve mais oradores e não
havendo mais 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:

Ofícios nºs. 273 e 277/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal
encaminhando projeto de lei e de Lei Complementar.
Mensagem de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando
projeto de lei complementar.
Indicação nº 17/2015 de autoria do vereador Sr. Laercio Clemente
de Souza
Pareceres nº 22, 23 e 24/2015 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 usou da palavra o vereador Sr. Sivaldo Antonio da Silva e
parabenizou todos os alunos do Karatê que estão presente e pede
desculpas aos pais e professor que a gente não vive só de politica e algumas
vezes temos algum compromisso e não comparecemos em algum evento,
mas parabenizo a todos atletas. 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 : Projeto de Lei nº 08/2015, Projeto
de Lei Complementar nº 17/2015 e a Moção nº 01/2015, onde solicitou a
1ª secretaria para fazer uma breve leitura no referido Projeto de Lei nº
08/2015 que após colocou em discussão usou da palavra o vereador Sr.
Odair Bassi Boer e disse este projeto esta realizando varias deduções de
dotações inclusive do Banco do Povo, o Banco do Povo deveria divulgar
mais e aplicar este dinheiro que é juro barato para a população, a secretaria
de esporte também deveria gastar esse recursos. Não havendo mais
oradores o Sr. Presidente submeteu em
votação e foi aprovado por
unanimidade o referido projeto de lei nº 08/2015. Prosseguindo os
trabalhos o Sr. Presidente solicitou a 1ª secretaria para fazer uma breve
leitura no referido Projeto de Lei Complementar nº 17/2015 que após
colocou em discussão usaram da palavra os seguintes vereadores:
Odair Bassi Boer a compra deste veiculo para a saúde será utilizado
em varios serviços da saúde, sabemos que no concurso foi aprovado
funcionário que provavelmente utilizará este veiculo, é mais um veiculo
novo que irá chegar e com isso mais despesas, todo setor que tem veiculo
sempre tem mais gasto, como a prefeitura te vários veículos deveria ter um
mecânico no quadro de funcionário para a tender todos os veículos.
Vagner Hernandes sabemos que o veiculo da saúde esta sendo usado
pelo sr. Prefeito, foi aprovado verba para ele comprar veiculo mais ainda
não comprou, conversei com o Sr. secretario da Saúde e ele disse que este
veiculo será comprado com recursos de repasse que foram economizados

todo mês um pouco e agora irá investir nesse veiculo que será utilizado na
saúde. Não havendo mais oradores o Sr. Presidente submeteu em
votação e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de Lei
Complementar nº 17/2015. Para finalizar o Sr. Presidente solicitou a 1ª
secretaria para fazer uma breve leitura na Moção nº 01/2015 que após
colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador ele
submeteu em votação e foi aprovada por unanimidade a mesma. Não
havendo mais
nenhuma matéria na ordem do dia passou-se para as
explicações pessoais, usaram da palavra os seguintes vereadores:
Odair Bassi Boer agradeceu a presença do Sinsei Joaquim e os
atletas, comentou sobre este tipo de esporte, disse que as criança devem
sempre ouvir o conselho de seus pais; falou sobre o emprego em nossa
cidade e de cidades vizinhas, sobre a aposentadoria de todos, ficou feliz
com o resultado do concurso realizado no município, falou também sobre a
criação do distrito Industrial que sempre lutou para ser criado mas esta
difícil e disse que esta a disposição para quem quiser alguma explicação
sobre seu trabalho.
Higor Vinicius Nogueira Jorge cumprimentou o Sensei o Elcio que é
colega de serviço, e esses jovem representa o futuro do município, quando
eles estão fazendo aulas de Karatê ou até mesmo se preparando para
participar de algum campeonato estão aprendendo coisas boas e não tendo
tempo para aprender coisas erradas. Esta moção que esses atleta estão
recebendo é merecida e tem o apoio de todos nós vereadores. Eu
juntamente com outros colegas de serviços efetuamos uma visita no
Hospital de Câncer de Jales a pedido deles, além de visitar o hospital
inteiro eles nos disseram que o Hospital gasta 1/3 do custo de um hospital
publico para um mesmo tratamento, eu deixo aqui meus cumprimento a
todos os voluntários que sempre efetuaram arrecadação no município em
prol a este hospital. Parabenizo o sr. prefeito pela lisura com que realizou o
concurso publico em nosso município.
Vagner Hernandes, recebi apoio de todos os vereadores fiz esta
homenagem a estes atletas, é gratificante ver estas crianças interessadas
em aprender, o senhor prefeito deveria dar algo a mais para este esporte,
acho que não deveria ter reduzido o dinheiro do esporte e do banco do
povo, até hoje não sabemos quem é o secretario de esporte, deveria aplicar
mais dinheiro no esporte de nossa cidade, fui contra para comprar um carro
para o Sr. Prefeito acho que deveria comprar um ônibus melhor, sabemos
que ele usa o carro da saúde, acho que já tem bastante carro e comprar mais
carro significa mais despesas, na minha moção citei alguns nomes de
atletas mas parabenizo todos eles. 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.
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