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

Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil vinte e dois às 20:00
horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de São Paulo, situada
à Avenida São Joaquim n.º754, na sede da Câmara Municipal, sob a

Presidência do Vereador Carlos Alberto da Silva e secretariado pela Sr. Aline
Adalesa de Souza Boer 1º Secretária, realizou-se a Terceira 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:- Adriano dos Santos Moreira, Aline Adalesa de
Souza Boer, Carlos Alberto da Silva, Eliandro Rubiatti, Nilson Timoteo,
Sandra Aparecida Cardozo Ferreira, Silas Rego dos Santos e Sivaldo
Antônio da Silva. Ausente: Laiane Caroline Ortega. Havendo número

legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a pressente Sessão, onde
o Sr. Nilson Timoteo leu uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente
solicitou a 1º Secretária para que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior,
que colocada em discussão, não ouve orador e não havendo orador ele
submeteu a votação e foi aprovada por unanimidade, dando sequencia
passou-se para [qo EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta:

Projeto de Lei 008/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhado

para apreciação de Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal
a abrir crédito adicional especial e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 010/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal
encaminhado para apreciação de Projeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dá outras

providências.

Requerimento da munícipe Patrícia Carvalho Viana Castilho que solicita
informações a respeito do Contrato 005/2022, Dispensa 065/2022 e Contrato
004/2022, Dispensa 002/2022 da Prefeitura Municipal.
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Projeto de Resolução nº 02/2022 que dispõe sobre criação de Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças
Raras.

Projeto de Resolução nº03/2022 que concede Licença de Tratamento de

Saúde à Vereadora.

Indicações nº 09, 10, 11 12/2022 de autoria de vários vereadores

Não mais nenhuma matéria no Expediente, passou para o TEMA LIVRE,
não houve orador e não havendo orador o Sr. Presidente em seguida passou
para o intervalo regimental.

Após o intervalo regimental, a Sra. Secretária fez a verificação dos
Vereadores presentes e havendo número legal em plenário o Sr. Presidente
declarou reaberta presente Sessão. Após comunicou que na ORDEM DO
DIA tem as seguintes matérias em pauta: Projeto e Lei nº 008 e 010/2022,
Projeto de Resolução 02/2022. Em seguida o Sr. Presidente solicitou a Sra.
Secretária que fizesse uma breve leitura do Projeto de Lei nº 008 e 010/2022,
que após colocou um a um em discussão, não ouve orador e não havendo
orador ele submeteu os mesmos à votação e foram os dois aprovados por
unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que
fizesse uma breve leitura da Resolução 02/2022, que colocou em discussão,
não houve orador e não havendo orador submeteu à votação e foi aprovado
por unanimidade.

Não havendo mais nenhuma matéria em pauta na Ordem do Dia passou-se
para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O Sr. Presidente solicitou a Sra.
Secretária que fizesse a chamada da lista de Explicações Pessoais, proferido
o nome damunícipe Patrícia Carvalho Viana Castilho, que requereu o direito
do uso da palavra via requerimento protocolado pela Secretaria da Câmara,
o Sr. Presidente submeteu o pedido à votação que foi aprovado por
unanimidade. Usou da palavra a Sra. Patrícia que desejou boa noite a todos
e expressou sua felicidade em estar na Tribuna pois relatou dificuldade de

acesso ao uso da palavra, recomendando ao Sr. Presidente que quando for
feito regulamento a respeito que seja facilitada a requisição dada a

importância da participação da população, agradeceu também o convite para
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acompanhar a Sessão. Visto isso tratou de informar a respeito dos

requerimentos encaminhados à Câmara reiterando que, anteriormente, foram

primeiro encaminhados diretamente à Prefeitura via e-mail e fisicamente,
mas devido à respostas de pouca profundidade, insatisfatórias e evasivas
recorreu a esta Casa de Lei solicitando o devido encaminhamento e resposta.
Expôs que os esclarecimentos solicitados são de interesse de toda a

população e não apenas próprio pois dizem respeito de duas contratações
sujeita à duvidas, dado que uma das empresas consta de CNPJ inativo e ainda
assim foi operante prestando serviço durante todo o ano de 2021 e continua
a prestar"no presente ano, demonstrando a importância do apontamento ser
discutido pela Câmara com a Prefeitura. Enfatizou que o mais importante de

sua fala é que a participação popular nesta Casa não é apenas um direito do

cidadão, é um dever do cidadão, é importante que a população se sinta

representada e participativa. A Sra. Patrícia proferiu ainda com a leitura de

um texto discorrendo que a participação popular é um importante meio pra
se alcançarmais rapidamente e com eficiência as necessidades da população,
que participar não é apenas tomar café no gabinete do Prefeito, a participação
popular é importante para discutir pautas que interessem a sociedade.
Elucidou que espera que esta participação popular seja vista com bons olhos,

pelos vereadores, poder público e Prefeitura, pois tende a trazer beneficiosas

para sociedade como um todo. Encerrou agradecendo novamente pelo
espaço dado, pedindo e reforçando que o Requerimento demonstra que não
se trata de questão pessoal ou de implicância como podem alguns vir a

interpretar, mas que se trata de uma questão importante que poderia já ter
sido resolvida por vias diretas evitando a necessidade desta ação via esta
Casa. Por fim a munícipe se colocou à disposição da sociedade e da Câmara,
como sempre atou, segundo ela. Em seguida e conforme lista para
Explicações Pessoais a Sra. Secretária chamou e fez uso da palavra o Sr.
Carlos Alberto da Silva que cumprimentou o Sr. Presidente, Sra. Secretária,
companheiros Srs. Vereadores, espectadores e prestadores da Casa,
parabenizando a Sra. Patrícia pela atitude e participação. Solicitou ao Sr.
Presidente ajuda aos munícipes, especialmente funcionários contratados e

concursados que o relatam insatisfação e aborrecimento com o pregão
realizado na cidade que, segundo ele, infelizmente alcança pessoas de outros
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municípios com altas remunerações, enquanto cidadãos Santanenses
concursados a mais tempo recebem relativamente menos comprados os

tempos de contribuição, enfatizou que não se trata de crítica ou desejo de
embate direto com ninguém, lembrado que foi escolhido e eleito para ouvir
e representar o povo, alertando à necessidade de valorização dos
funcionários que não vem acontecendo. Agradeceu a oportunidade
colocando em evidência algumas das conquistas municipais, como a da
estrada que abrange desde Três Fronteiras e Palmeira d" Oeste até Santana
da Ponte Pensa, apreciadas e aprovadas por esta Casa de Lei que não teve
exposta Sua devida e importante participação, e que o mesmo se aplica à

conquista da cozinha piloto, que foi solicitada a colaboração na aquisição e

depois negligenciada a divulgação da participação da Câmara, enfatizando
novamente que externa e representa como Vereador as vontades do povo e

cumpre seu papel. Depois de encerrado e agradecido seu momento de fala,
chamou a Sra. Secretária e tomou o uso da palavra o Sr. Sivaldo Antonio da
Silva que cumprimentou a todos e lamentou a falta da Sra. Vereadora Laiane,
parabenizando os serviços prestados pela Secretaria da Casa, útil ao

funcionamento, parabenizou também a participação da Sra. Patrícia,
lembrando também da importância do trabalho do Sr. Luide pela transmissão
das Sessões que alcança m a Santana e todos que queiram acompanhar os
trabalhos desta Casa Lei. Reforçou a fala anterior do Sr. Carlos de que o
Vereador trabalha para o todo o povo e o quão bom é que munícipes, à

exemplo do dia, tenham acesso à informação e acompanhamento dos
trabalhos principalmente pelo funcionalismo público que têm igual direito.
Quanto a conquista do Complexo Turístico que está sendo providenciado,
lembrou que consta da participação de vereadores do MDB, protocolado em
São Paulo no dia 15 de abril de 2021 e que bem como o citado, outras

conquistas podem ser alcançadas pelos Srs. Vereadores junto de Deputados,
conquistas estas que poderãó posteriormente ser divulgadas o trabalho e

participação na conquista dos recursos, sendo direito do Vereador cobrar da
Administração Municipal o reconhecimento e divulgação. Lembrou que
outras obras que estão prestes a iniciar também levaram o aval e trabalhado
da Câmara. Por fim agradeceu o seu momento de fala. Não havendo mais
orador para as Explicações Pessoais e mais nenhum assunto a tratar o Sr.
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Presidente agradeceu a todos declarou em nome de Deus encerrada a Sessão,
da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada.

Aline Adalesa de Souza Boer Carl
Presidente1º Secretária
Iberto da Silva


