
ATA DA     OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO  QUARTO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

 

Aos    três   dias do mês de  maio do ano de dois mil e  dezesseis  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 

Quarto   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,    em  seguida o Sr. Presidente  colocou em discussão 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: 

 Ofício nº 72/2016 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando projeto de lei  das 

Diretrizes Orçamentarias para o exercício de 2017. 

 Requerimento nº01/2016 de autoria do vereador Sr. Higor Vinicius Nogueira Jorge, onde 

solicita que seja oficiado o  Excelentíssimo Senhor Doutor Alexandre de Moraes 

Secretario de Segurança Publica do estado de São para que faça gestões perante o Chefe 

do Poder Executivo Estadual visando a construção do 3º Grupo da 4º Companhia  de 

Policia Militar do 16º Batalhão de Policia Militar  do Interior (Fernandópolis) e do 

Comando de Policiamento do Interior 5 (São Jose do Rio Preto) no município de Santana 

da Ponte Pensa . Na sequencia o Sr. Presidente colocou em discussão o referido 

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

aprovado por unanimidade o referido requerimento nº 01/2016.  Não   havendo mais     

nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema livre,      usaram da palavra os 

seguintes vereadores: 

Sivaldo Antonio da Silva parabenizou todas as mães pelo dias da mães que será no 

próximo domingo, houve um casamento no prédio do CCI e recebi muitas reclamações 

dos vizinhos acho que deveria ser  realizado estas festas no Centro Comunitário. 

Odair Bassi Boer este ano deve ser o ultimo vez que uso a palavra para parabenizar todas 

as mães pois o ano que vem não estarei mais aqui, mãe é amor que filho sempre deve ter 

por ela, existem algumas mães que abandonam seus filhos mas a maioria dedica sua vida 

para dar sempre o de melhor para eles, o Sr. José Romero Alonso fez alguns comentários 

do projeto pois existem alguns erros, mas deve ser corrigido, acho que se o executivo 

atendesse nossas ideias a administração seria ainda melhor, o salario dos funcionários 

estão muitos defasados deveríamos ter alguns reajuste pois estamos a vários anos sem 



nenhum.   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 em pauta    na ordem do 

dia passou-se para as explicações pessoais,   usou da palavra o vereador Sr. Vagner 

Hernandes  e disse que o chefe do poder executivo no poderia deixar acontecer que um 

munícipe mude para sua casa na cidade e ter que morar numa casa sem energia elétrica, 

isso é uma vergonha em pleno século 21 acontecer isso, ele disse que a administração não 

pode fazer nada,  mas temos culpa sim porque aprovamos a autorização deste loteamento, 

acho que temos que estudar bastante os próximos projetos de loteamento, sei que não é só 

aqui que acontece isso pois outras cidade da região também tem problemas,  a empresa 

diz que irá colocar energia e não coloca, Os seguintes vereadores usaram do aparte:  

 Sr. Sivaldo Antonio da Silva   e disse por traz existe um culpado, alguém falhou deixou 

construir antes de ter as benfeitorias necessárias.  

Higor Vinicius Nogueira Jorge nós vereadores devemos fazer um requerimento e solicitar 

a Elektro que tome as providencias para colocar energia logo. 

José Romero Alonso  existe uma declaração da Elektro  que eu assinei autorizando 

colocar o poste em minha propriedade já faz tempo, mas eles alegam que a empresa tem 

divida com eles por isso eles não coloca energia, tudo isso é culpa de quem fez o 

loteamento que deveria ter entregado corretamente. 

Odair Bassi Boer   acho que temos que ajudar  a    resolver este problema urgente e não 

deixar estes cidadãos sem solução, pois aprovamos a autorização do loteamento 

confiamos na empresa e ela tem que dar uma solução para este caso.  Voltou a palavra 

com o vereador Sr. Vagner Hernandes  e eu sei que todos os compradores deste 

loteamento estão pedido socorro por  isso  temos que ajudar mesmo 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.    

 

 

 

 

 

____________________________     ______________ ____           _____________________ 

Luciana Argenau Gutierres       Orides Bento                   Odair Bassi Boer 

1º Secretario                                Presidente                           2º Secretario 

 

 

 

 

 
 


