ATA DA
VIGESSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO
QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEGUNDA
LEGISLATURA.
Aos
seis dia do mês de dezembro 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
Vigésima Segunda 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. Laercio Clemente de Souza
leu uma
passagem Bíblica. Após solicitou a Sra. Secretária 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:
Mensagem de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei.
Ofício Especial da EE “Domingos Donato Rivelli” de Santana da Ponte Pensa,
SP, convidando para a entrega de Certificado do PROERD aos alunos do 5º Ano
A do Ensino Fundamental que se realizará no dia 07 de dezembro de 2016 às
15:30 horas.
Parecer nº 10/2016 das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Indicação nº 17/2016 de autoria do Vereador Sr. Higor Vinicius Nogueira Jorge.

Moção nº 02/2016 de autoria do vereador Sr. Higor Vinicius Nogueira Jorge
sobre Moção de Aplausos aos Policiais Civis e Militares de Santana da Ponte
Pensa SP, que após a leitura o Sr. Presidente colocou em, discussão usaram da
palavra os seguintes vereadores :
Higor Vinicius Nogueira Jorge visto o índice de criminalidade de nossa cidade
ser baixa, pois a prevenção tem sido o fator fundamental para ter este índice
baixo, quando acontece algum crime com o trabalho muito eficaz realizado pelos
policiais Civis e Militares são sempre esclarecidos, convido todos os senhores
vereadores que quiserem podem assinar esta moção.
Odair Bassi Boer agradeço a atitude do vereador Higor que veio homenagear o
trabalho do policiais civis e militares de nossa cidade visto que eles são os anjos
da guarda nosso, deixo aqui meus cumprimentos a todos vocês.
Não havendo mais oradores o Sr. Presidente colocou em votação a referida
moção e foi aprovado por unanimidade. Na sequencia a Sra. Secretaria fez a
leitura da Moção nº 03/2016, que após o Sr. Presidente colocou em discussão
usaram da palavra os seguintes vereadores:
Higor Vinicius Nogueira Jorge – convido também os senhores vereadores que
quiserem assinar a referido moção, o trabalho realizado pela Professora Sra.
Julia Maria Laudino Marin e seu esposo Sr. Marcos Marin para a nossa cidade
foi sempre muito importante boa parte das crianças e adolescentes de nossa
cidade tiverem o prestigio de estudar com eles a muitos anos, eles tem a lição de
educar com amor, pois eles tem respeito pelo educação que se dedicam muito em
seu trabalho por isto acho muito justa esta homenagem.
Odair Bassi Boer acho muito difícil achar palavras para homenagear esta
pessoa, sempre fez um ótimo trabalho em muitos anos que trabalhou na
educação e sempre foi fundamental para a formação dos jovens de nosso
município, desde o tempo que estudei na escola eles já trabalhavam na escola e
sempre desempenharam um bom trabalho por isto acho justo esta homenagem.
Não havendo mais oradores o Sr. Presidente colocou em votação e foi aprovada
por unanimidade a referida Moção nº 03/2016. Não havendo mais matéria no
expediente o Sr. Presidente comunicou aos senhores vereadores que ainda não
entregaram as declarações de bens na secretaria desta casa que providencias com

urgência, após passou para o tema livre usou da palavra o vereador Sr. Sivaldo
Antonio da Silva e disse cumprimentou todos os presentes em especial os
diretores do Sindicatos de Funcionários Públicos que estão presente e no qual eu
apoio este sindicato, quero também que os vereadores que irão compor o
próximo mandato ajudem a legalizar este sindicato.
Não havendo mais
oradores o Sr. Presidente em seguida passou-se 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
a seguinte matéria em pauta, Projeto de Lei nº 09/2016 , que após
solicitou a Sra. Secretária para que fizesse uma breve leitura do projeto de lei
nº 09/2016, em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão não houve
orador e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação e o
Projeto de lei nº 09/2016 e foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Não
havendo mais nenhuma matéria em pauta na ordem do dia passou-se para as
explicações pessoais, usaram da palavra os seguintes vereadores:
Vagner Hernandes esta é a ultima sessão ordinária deste ano, acho este projeto
votado hoje muito importante pois homenageia uma pessoa antiga de nossa
cidade que viveu e criou sua família aqui, quanto As moções apresentadas acho
elas importante pois homenageia a Sra. Julinha que nos todos sabemos o bom
trabalho que ela sempre desempenhou na escola, ela sempre foi uma mãezona
para mim acho muito justa esta homenagem quanto a moção aos policiais civis e
militares também acho muito justa esta homenagem pois eles merecem nosso
reconhecimento pelo trabalho que desempenham, agradeço a todos os
vereadores pelo bom trabalho desempenha nesta ano e também desejo a todos os
novos vereadores que realizem um bom trabalho.
Odair Bassi Boer o trabalho que os policiais desempenham para nos deveria ser
visto até com mais valor, aos vereadores novos muitas vezes nos aqui se
emocionamos e até choramos, fazemos criticas e também recebemos critica mas
faz parte de nosso trabalho, não critico nenhum vereador pelo seu trabalho,
sempre lutei para nosso município ter um candidato único nas eleições mas por
algum motivo nunca deu certo pois sempre achei que não deveria ter disputa
politica em nosso município, muitas vezes até se cria inimizades por isto, sempre

agradeci a Deus por ter tido mais este mandato, já trabalhei muito na roça e lutei
bastante para chegar aqui, peço desculpa se magoe algum colega vereador,
amanha irei em uma reunião do Sindicato dos Funcionários Públicos.
Higor Vinicus Nogueira Jorge agradeço a presença de minha filha a Laura, a
minha esposa e meus pais, vou fazer a leitura de parte de um poema onde diz
“já não encontrarei seu olhar nos teus olhos já não se aderirá junto a ti a minha
dor, mas para onde vá levarei teu olhar e para onde caminhar levarei minha dor”;
O poeta estava certo levarei comigo o aprendizado destes 4 anos desta câmara o
que vivencie e aprendi como vereador e ser humano, com os colegas desta casa
ficarão na minha trajetória na minha memoria para sempre, nasci aqui em 1980
e em 1990 sai daqui e voltei e 2009, agradeço a todos os amigos, vereadores ,
funcionários, o zeca de melo, e meus familiares que me ajudaram aqui em
Santana acredito que fiz um bom trabalho para a população, terei saudade destes
4 anos, que trabalhei com vocês.
Neste momento o Sr. Vice Presidente assumiu a presidência para o Sr.
Presidente fazer uso da palavra.
Orides Bento fez comentário sobre o trabalho de cada vereador e funcionário
neste ano, todos foram de grande importância para esta casa, onde já trabalhei a
muitos anos com quase todos eles, meu muito obrigado a todos e desejo a todos
um feliz natal e um prospero ano novo. 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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