
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA
C.G.C. 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim - N.º 521 - CEP 15.765-000
FONE/ FAX (017)692-1161

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
e dois 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 Carlos Alberto da Silva e
secretariado pela senhora Aline Adalesa de Souza Boer º secretária,
realizou-se a Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo
da Décima Quarta Legislatura. O Sr. Presidente solicitou a 1º secretária
para que fizesse a verificação dos Vereadores Presentes, que após a
chamada verificou-se estarem presentes os seguintes vereadores:- Aline
Adalesa de Souza Boer, Carlos Alberto da Silva, Eliandro Rubiatti,
Laiane Caroline Ortega, Nilson Timoteo, Sandra Aparecida Cardozo
Ferreira, Silas Rego dos Santos e Sivaldo Antonio da Silva. Ausente:
Adriano dos Santos Moreira. Havendo número legal em plenário, o Sr.
Presidente declarou aberta a presente Sessão, onde o Sr. Eliandro Rubiatti
leu uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou a 1º Secretaria
para que fizesse a lertura da Ata da Sessão anterior, que colocada em
discussão, não houve orador e não havendo orador ele submeteu votação e
foi aprovada por unsniinidade. dando sequencia passou-se para o

EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta:

Projeto de Lei nº (08/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal
encaminhando para apreciação de projetos de lei que autoriza o Poder
Executivo Municipal, abrir crédito adicional especial e dá outras

providências.

Requerimento do Werezdor Sivaldo Antônio da Silva que solicita
explicações referentes 80 Centro Comunitário da Cohab Luiz Antônio
Pessota.

Projeto de Resolução que concede Licença de Tratamento de Saúde à
Vereadrores (as).

Indicações nº 04, 05, 06, 07 e 08 /2022 de autoria de autória de vários
vereadores.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA
C.G.C. 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim - N.º 521 - CEP 15,765-000
FONE/ FAX (017)692-1161

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

Não havendo mais nenhuma matéria no expediente, passou para o tema

livre, não houve orador e não havendo orador(a) 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: Requerimento do Sr. Vereador
Sivaldo Antônio da Silva que foi colocado em discussão, não houve orador
e não havendo orador(a) submeteu em votação e foi aprovada por
unanimidade, prosseguiu o Sr. Presidente para o Projeto de Resolução
nº01/2022 que concede Licença para Tratamento de Saúde às vereadoras
Aline Adalesa de Souza Boer e Sandra Aparecida Cardozo Ferreira,
colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador(a)
submeteu em votação e fci aprovada por unanimidade. Não havendo mais
nenhuma matéria em pauza na ordem do dia passou-se para as explicações
pessoais, não houve orador e não havendo orador(a) o Sr. Presidente para
finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual
para constar lavrou-se à presente Ata, que vai devidamente assinada.

Aline Adalesa de S. Bver Carloy/Álberto da Silva
1º Secretaria /Presidente


