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ATA DA 1“ SESSAO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E
VICE-PREFEITO, BEM COMO A ELEICAO E POSSE DA MESA DIRETORA
DA CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA, REALIZADA EM 01 DE
JANEIRO DE 2021.

A0 primeiro dia do més de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, as dez
horas, no Clube da 3“ Idade “Mario Garcia da Costa”, sito a Avenida Séo
Pedro, n°612, realizou-se a Sessao Solene de Posse dos Vereadores,
Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos no pleito de quinze de novembro de dois
mil e Vinte, para a 146‘ Legislatura, de 10 de janeiro de 2.021 a 31 de
dezembro de 2.024, bem como a eleicao e posse da Mesa Diretora da
Camara Municipal para o biénio 2.021/2.022. Assumiu os trabalhos como
Mestre de Cerimonia o Senhor Gumercindo Leite que, nos termos do amigo
60 do Regimento Interno da Camara Municipal, convidou 0 Sr. Humberto
Filipe dos Reis Pereira, sendo o vereador mais votado no pleito de 15 de
novembro de 2.020, para compor a Mesa e presidir os trabalhos da presente
Sessao Solene. Em seguida convidou para compor a Mesa e secretariar os
trabalhos da presente Sessao o Vereador Senhor Guilherme Perinotto dos
Santos. Continuando, convidou para compor a Mesa os Senhores(as)
Vereadores(as) José Luiz Sabino, Leandro Rodrigues, Antonio Anacle’sio
Silva Sousa, Daniel Candido da Silva, Vanilton Pinheiro Carvalho, Joao
Carlos de Araujo e Edinéia Gabriela Goncalves. Em seguida convidou para
compor 3 Mesa 3 Excelentissima Senhora Kendrea Alves Papile Cavatao e
o Excelentissimo Senhor Edson Donizete Goncalves, Prefeita e Vice—
Prefeito eleitos, respectivamente. Continuando, o Presidente declarou
aberta a presente Sessao Solene e convidou a todos os presentes a ficarem
de pé para a execucao do Hino Nacional Brasileiro e também do Hino do
Municipio de Uniao Paulista. Em seguida o Presidente convidou os
vereadores eleitos e regularmente diplomados, a permanecerem de pe’ para
prestarem individualmente o termo de compromisso, proferindo os
seguintes termos: “Prometo exercer com dedicacao e lealdade o meu
mandato, respeitando a Lei e promovendo o bem-estar do municipio, assim
o prometo”. Desta forma, o Presidente Senhor Humberto Filipi dos Reis
Pereira, declarou empossados os vereadores para a legislatura 2021/2024.
Continuando, o Presidente convidou a Excelentissima Senhora Prel‘eitu
Kendrea Alves Papile Cavatao e o Excelentissimo Senhor Vice—Prefeito
Edson Donizete Goncalves a ficarem de pe' para prestarem individualmente
o termo de compromisso, proferindo os seguintes termos: “Prometo exercer
com dedicacao e lealdade o meu mandato, respeitando a Lei e promovendo
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o bem-estar do municipio, assim o prometo”. Desta forma, o Presidente
Senhor Humberto Filipi dos Reis Pereira, declarou a Senhora Kendrea
Alves Papile Cavatao empossada como Prefeita deste Municiplo, bem
oorno o Senhor Edson Donizete Gonoalves empossado como Vice-Prefeito
deste Municipio, para a legislatura 2021/2024. Em seguida o Senhor
Guilherme Perinotto dos Santos, vereador designado para secretariar os
trabalhos, procedeu a leitura dos Termos de Posse dos Vereadores, Prefeita
e Vice—Prefeito, que em seguida foram assinados pelos mesmos.
Continuando, o Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores
Vereadores para quem dela queira fazer uso. Dela fez uso a Vereadora
Edinéia Gabriela Gonoalves, iniciou agradeoendo a Deus por mais um ano
vencido, agradeceu a sua familia que sempre esteve ao seu lado, agradeceu
a todos municipes pela confianoa. Na oportunidade desejou a Prefeita
Kendrea, ao Vice-Prefeito Edson e aos demais vereadores quatro anos de
trabalho, honestidade, compromisso e responsabilidade com nosso
municipio. Neste momento fez uso da palavra o Vereador Jose Luiz
Sabino, inicialmente desejou um born dia a todos, saudando as autoridades
presentes. Prosseguindo falou sobre a receita do municipio, mais
especificamente sobre a Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2.000,
Lei de Responsabilidade Fiscal que surpreendeu Varios Prefeitos daquela
gestao de 1.997 a 2.000, periodo em que foi Prefeito do municipio. Disse
ainda que houve muitas manifestaooes, nao contra a Lei, mas pelos cinco
meses de prazo que nenhum municipio tinha oondieées de cumprir.
Continuando, citou a necessidade de conservar o patriménio publioo, e que
a presente Sessao de Posse esta sendo realizada em um prédio pL’lblico que
ele construiu quando foi Prefeito do Municipio. Ainda referente ao Clube
da 3“ Idade, disse que na época Varios Prefeitos nao construiram, mas que
nao lhe faltaram empenho e trabalho para construir este Clube para a 3"
idade, porque quando gasta dinheiro publico tem que fazer bem feito, e que
é uma injustioa pre'dio publico ser demolido, destruido para construir outro
no lugar como aoonteceu em gestoes anteriores, que hoje esses pre'dios
fazem falta, poderiam ser utilizados e foram demolidos. Disse que foi
muito oriticado por ter construido o Recinto de Exposiooes, que hoje
também esta esquecido, é dinheiro pL'lblico, é dinheiro do povo. Para
finalizar, parabenizou todos os eleitos e desejou um Feliz Ano Novo, muita
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Safide e muita paz a toda populaoao. Neste momento fez uso da palavra o
Vereador Guilherme Perinotto dos Santos, primeiramente saudou a todos
os presentes e pediu a Prefeita Senhora Kendrea fazer uma administraoao
diferente do que fizeram nesses L'lltimos quatro anos, pois a Ex—Prefeita
deixou muito a desejar, e citou alguns casos que julgou ser um absurdo, que
lhe causaram desanimo. Disse ainda que espera que todos faoam um bom
trabalho, que Deus dé muita sabedoria para fazer diferente, fazer uma boa
administraoao. Continuando, disse que esta a disposieao da populaoao, e
que o papel do Vereador e’ ajudar o Prefeito, auxiliar e fiscalizar, que
trabalharao em conjunto para o melhor da nossa cidade. Neste momento fez
uso da palavra o Vice-Prefeito Senhor Edson Donizete Gonoalves, iniciou
agradecendo a Deus em primeiro lugar, que nada acontece por acaso tudo
tem a mao de Deus, que foi criado em Uniao Paulista pelos pais, que lhe
educaram da melhor maneira possivel, entrou na escola no primeiro ano e
saiu no terceiro colegial e nunca conheceu a sala da diretoria. Continuando
parabenizou os vereadores eleitos e pediu encareoidamente que trabalhem
juntos para o bem da populaeao, que o Executivo e o Legislativo trabalhem
juntos fazendo um trabalho brilhante porque a nossa cidade merece
desenvolver, gerar emprego para o nosso povo. Agradeceu a Prefeita
Kendrea Alves Papile Cavatao pela confianea, agradeceu a familia que
sempre o apoiou, agradeceu a esposa que sempre esteve ao lado apoiando,
agradeceu a populaoao de Uniao Paulista pela ateneao e aoolhida em seus
lares, por ultimo desejou um Feliz Ano Novo para todos. Neste momento
fez uso da palavra a Prefeita Senhora Kendrea Alves Papile Cavatao,
iniciou agradecendo a Deus por este momento que esta Vivendo, por mais
que tivesse o dom de prever alguma coisa, jamais poderia imaginar—se neste
momento, em uma solenidade de posse para tornar-se, legitimamente,
Prefeita de Uniao Paulista. Disse estar aqui pelos valores que carrega e que
traz de beroo, dados por pela familia simples, humilde e de inegavel virtude
moral; e esta aqui pelos passos que deu como Vereadora e Presidente da
Camara, passos firmes e corretos; Em sua historia de Vida caminharam ao
seu lado os amigos de sempre, porque amigos nao se compram, amigos de
infancia mesmo e hoje tenho dezenas deles aqui, nossa geraoao agora
cuidando dos rumos de nossa Cidade; Em sua historia de Vida aprendeu que
o importante é fazer o bem sem olhar a quem, e ainda ser muito felizj
porque quando ela termina, vamos embora sem bolsos nem gavetas, nao
levamos nada, apenas deixamos um legado, que sera avaliado e contado
pela historia, acredito que tudo isso a fez estar aqui hoje; Agora eleita e
empossada, diz ter muita nooao do tamanho que ficou nossa cidade e do
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tamanho do desafio que a espera, assim como sabe que fazemos parte de
um Brasil desesperadamente desacreditado de politicos, que nada fizeram
por honrar as suas escolhas, mas somos diferentes, eleita pelo povo,
juntamente com todos os Vereadores eleitos, nosso Vice-Prefeito Edson
que sempre esteve ao seu lado, que a honestidade e a transparéncia sempre
prevaleceram e vao continuar assim, porque nao sabem e nao querem fazer
de outro jeito que nao seja o certo, o oorreto; Cada coisa no seu tempo e
Uniao Paulista hoje pode ter certeza, que iremos em busca de melhorias em
todos os setores, e o maior beneficiado, é claro, sera o povo, fazendo
prevalecer a transparéncia, a honestidade e o companheirismo da
populaoao, Uniao Paulista so em a ganhar. Continuando, disse ter
aprendido muito com seu Vice Edson, seu carinho com a populaoao, sua fé
inabalavel em Jesus em todos os momento de sua Vida, tem certeza
absoluta que juntos darao muito resultado ao nosso povo, afmal um bom
vice—prefeito em outras palavras significa dois Prefeitos a servioo de uniao
paulista; Ao Poder Legislativo aqui constituido nesta mesa, peoo a Deus
muita sabedoria, companheirismo e principalmente o esquecimento por
diversas vezes de nossas siglas partidarias, ha algo mais importante do que
partidos ou ideologias, ha sobre tudo o interesse nas causas maiores de
nossa populaeao, estaremos de portas e braoos abertos parajuntos fazermos
o melhor. Agradeceu aos amigos paulistas e nordestinos, que assistiram
toda sua trajetoria e que hoje consegue compartilhar com toda esta grande
alegria. Agradeceu aos funcionarios da Camara Municipal por sempre ter
lhe tratado bem; Agradeceu aos seus pais que sao seus maiores
inspiradores. Finalizando disse que a palavra que tem para falar a todos e'
gratidao, que sempre vai estar ao lado dos funcionarios, que dara o valor
que os funcionarios merecem, que sempre estara a disposieao dos
vereadores, faremos um trabalho diferenciado porque esse povo merece.
Por fim, agradeceu a todos pela presenoa e desejou um Feliz Ano Novo.
Neste momento fez uso da palavra o Vereador Senhor Humberto Filipi dos
Reis Pereira, iniciando parabenizou a Prefeita Kendrea pelas palavras,
saudou o Vice-Prefeito Edson, os Vereadores empossados e a todos os
presentes. Continuando, agradeceu a populaeao de Uniao Paulista que o
recebeu em suas casas carinhosamente, que somos privilegiados por
estarmos aqui hoje neste dia primeiro de janeiro de 2021, vivos apos um
ano de turbuléncias Virais que ceifou a Vida de muitas pessoas, alguns
proximos de nos. Continuando, disse ter plena oerteza que a Prefeita
Kendrea juntamente com sua equipe ira chegar ao final desses quatro anos
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com altivez no seu trabalho e nos vamos nos orgulhar, a nossa forma de
trabalhar sera resumida em uma palavra, uniao de forcas. Prosseguindo, diz
estar comprometido com o povo de Uniao Paulista, comprometido em
trazer qualidade de Vida e trazer dignidade humana; dignidade humana e' a
necessidade das pessoas, é ai que temos que chegar, e' onde as pessoas
necessitam do poder pdblico, da saL'lde pl'Jblica, da educacao publica, da
seguranca, da assisténcia social, e' ai que nés agentes pL’lblicos temos que ir,
temos que chegar la, escutar e entender o que esta acontecendo e através
das nossas acoes suprir aquelas necessidades; nao tenho didas que se nés
tivermos Deus acima de todas as coisas e amarmos o nosso proximo como
a nos mesmos nao existe outro rumo a nao ser dignidade e prosperidade de
Vida para todos, indistintamente. Agradeceu sua esposa que sempre esteve
ao seu lado em todos os momentos de turbuléncia, agradeceu ao seu pai e
também a Policia Militar do Estado de 850 Paulo, instituicao ao qual
pertence a 21 anos , onde formou sua base de carater, sua base de moral,
sua base de acoes, instituicao que conta com 189 anos de glorias, e hoje
mais de 100 mil homens atuam dia e noite no trabalho e auxilio as pessoas
que precisam, nao somente levando seguranca pL’iblica, mas levando um
alimento, uma palavra, fazendo part0 numa viatura, conduzindo maes
desesperadas com seus filhos aos hospitais, indo nas areas rurais trazendo
tranquilidade necessaria para aqueles que moram na roca, que se sentem
muitas vezes sem aquela necessaria presenca do Estado. Agradeceu ao
Comandante, Deber, Souza, pois esta aqui representando essa instituicao
tao gloriosa. Disse ser muito importante a colocacao do vereador Jose Luiz
Sabino referente ao patrimonio pL’lblico, pois o patrimonio pL'1blico pertence
ao povo, e quem dirige e cuida desse patrimonio 550 OS politicos investidos
momentaneamente em um mandato politico, existem varias leis , nao so a
de Responsabilidade Fiscal, mas outras tantas que norteiam e balizam as
gestoes destes Vereadores, Prefeito e Vice—Prefeito, é nessas balizas que
nos temos que pautar as nossas acoes, e temos que entregar ao povo o
melhor servico publico pelo menor preco, se fizermos isso vamos chegar
no final de um exercicio fiscal com dinheiro no caixa, porque todos que
aqui Vivem ficarao satisfeitos pois terao suas necessidades atendidas,
vamos trabalhar para entregar a melhor qualidade pelo menor preco para os
cofres pliblicos, esse é o segredo do sucesso econémico. O poder emana do
povo que elege os seus representantes por meio do voto e exerce esse poder
por meio desses representantes, entao somos funcionarios pdblicos
momentaneos, estamos por quatro anos para atender os Senhores e temos
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que atender bem, temos que dar o melhor de nos, a uniao vai sempre existir
no trabalho do Legislativo com o Executivo. E responsabilidade do Chefe
do Executivo quanto dos Vereadores verificar se as Leis estao sendo
cumpridas, se nao fizermos isso pecamos pela ordem divina, pecamos
perante o povo que nos elegeu e pecamos perante a legislacao penal que
nos incrimina por omissao, entao deixar de fazer algo quando deveria fazer
é crime, deixar de usar recursos publicos como ele deve ser usado é crime,
e' um pecado perante aqueles que nos confiaram essa responsabilidade e é
uma Violacao ao ordenamento juridico penal do Pals, nos temos essa
missao de trabalhar unidos pelo bem comum para entregar o melhor
produto para a populacao, saL'Ide, educacao, seguranca, lazer, assisténcia
social, entregar para cada um que nos elegeu o melhor produto pelo menor
custo ao erario, nos vamos chegar ao final dos quatro anos com éxito,
seremos aplaudidos de pé, trabalho em equipe é isso, todos puxando a
corda para o mesmo lado, a uniao sempre vai fazer a forca. Relatou que em
conversa particular com a Prefeita Kendrea, disse que tem como terminar
esse mandato deixando essa cidade linda e maravilhosa, com todas as ruas
asfaltadas, com medicamentos de primeira na farmacia, com assisténcia
médica, odontologica, pediatrica, oftalmologica, implantar SAMU com 24
horas para atender nao so Uniao mas também cidades Vizinhas, temos
como fazer um trabalho para entregar alimentos para as pessoas, tem gente
que passa fome aqui nessa cidade, nao sei se sabem, tem pessoas que nao
tem o que comer em Uniao Paulista, isso nos nao podemos permitir, todo
cidadao tem que ter 0 minimo de dignidade, e o minimo de dignidade
significa café, almoco e janta, uma creche decente para seu filho, uma
merenda escolar decente para seu filho, todos que Vivem aqui merecem, e e'
isso que vamos fazer, e tenho certeza que é isso que nossa querida Kendrea
vai fazer juntamente com seu Vice Edson, unindo forcas conosco aqui na
nossa cidade. Em seguida fez um agradecimento a querida Senhora
Zoraide, Presidente do Clube da 33 Idade, por ter cedido este local,
agradeceu a familia do Jacaré, amigo que representa o povo do Nordeste,
agradeceu a querida Senhora Valeria que representa a querida e amada
Bahia, agradeceu ao amigo vereador Edeval Silva por todo apoio que
sempre teve com o Cabo Humberto, agradeceu também ao Cicero, ao
Mateus, ao querido Nego, Dona sonia, kelly, José, ao querido Gabriel.
Agradeceu ainda ao Diretor da Escola, disse que sua instituicao e' a mals
importante de todas, porque é através do seu estabelecimento que vamos
nos tornar cidadaos, se la tivermos um material de qualidade, se la tivermos
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dignidade, merenda adequada, nos vamos nos tomar pessoas de bem, se la
dermos valor aos valores Patria, Deus, familia, trabalho, nos vamos nos

tomar Cidadaos de bem; agradeceu ao Senhor Gumercindo Leite que
representa também o poder pI'Jblico no segmento de contabilidade,
Finalizando agradeceu a todos de sua familia e encerrou rogando a Deus
que abencoe a todos e desejou um Feliz Ano Novo. Dando prosseguimento
aos trabalhos o Presidente deu inicio a eleicao da Mesa Diretora da Camara

Municipal de Uniao Paulista para o Biénio 2021/2022, onde o voto sera
oral e cargo a cargo, iniciando-se pelo cargo de Presidente, de acordo com
o artigol3 do Regimento Interno. A eleicao contou com chapa unica,
regularmente protocolada na secretaria da Camara Municipal. Concorreu ao
cargo de Presidente o Vereador Senhor Leandro Rodrigues que, ao te’rmino
da votacao obteve 09 (nove) votos (Humberto Filipi dos Reis Pereira, Jose’

Luiz Sabino, Leandro Rodrigues, Antonio Anaclésio Silva Sousa, Daniel

Candido da Silva, Guilherme Perinotto dos Santos, Vanilton Pinheiro

Carvalho, Joao Carlos de Araujo e Edine’ia Gabriela Goncalves). Concorreu

ao cargo de Vice-Presidente o Vereador Senhor Guilherme Perinotto dos
Santos que, ao te’rmino da votacao obteve 09 (nove) votos (Humberto Filipi

dos Reis Pereira, José Luiz Sabino, Leandro Rodrigues, Antonio Anacle’sio

Silva Sousa, Daniel Candido da Silva, Guilherme Perinotto dos Santos,

Vanilton Pinheiro Carvalho, Joao Carlos de Arafijo e Edinéia Gabriela
Goncalves). Concorreu ao cargo de l0 Secretario a Vereadora Senhora

Edinéia Gabriela Goncalves, que, ao te'rmino da votacao obteve O9 (nove)

votos (Humberto Filipi dos Reis Pereira, Jose’ Luiz Sabino, Leandro

Rodrigues, Antonio Anacle’sio Silva Sousa, Daniel Candido da Silva,

Guilherme Perinotto dos Santos, Vanilton Pinheiro Carvalho, Joao Carlos

de Arai’Jjo e Edinéia Gabriela Goncalves). Concorreu ao cargo de 20
Secretario o Vereador Senhor Joao Carlos de Arat'ljo que, ao término da
votacao obteve 09 (nove) votos (Humberto Filipi dos Reis Pereira, Jose

Luiz Sabino, Leandro Rodrigues, Antonio Anaclésio Silva Sousa, Daniel

Candido da Silva, Guilherme Perinotto dos Santos, Vanilton Pinheiro

Carvalho, Joao Carlos de Araujo e Edinéia Gabriela Goncalves).
Terminada a votacao, a Mesa Diretora da Camara Municipal de Uniao
Paulista ficou assim constituida para o biénio 2021/2022: Presidente:
Leandro Rodrigues; Vice-Presidente: Guilherme Perinotto dos Santos; l"1

Secretaria: Edinéia Gabriela Goncalves; 20 Secretario: Joao Carlos de

Araujo. Ato continuo o Presidente declarou—os eleitos e empossados. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presenca das autoridades
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civis, militares e comunidade presente, e em nome de Deus declarou por
encerrado os trabalhos da presente Sessfio Solene, do que para constar,
lavrou-se a presente Ata. in
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