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

Aos dois dias do mês de março 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.º 754, 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 Quarta 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, Laiane Caroline
Ortega, Nilson Timoteo, Sandra Aparecida Cardozo Ferreira, Silas
Rego dos Santos e Sivaldo Antônio da Silva. Havendo número legal em

pienário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão, onde o Sra.
Sandra Aparecida Cardozo Ferreira leu uma passagem Bíblica. Após, o Sr.
Presidente solicitou a 1º Secretária para que fizesse a leitura da Ata ca Sessão
anterior, que colocada em discussão, não ouve orador e não havendo orador
ele submeteu a votação e foi aprovada por unanimidade. Dando sequência.
passou-se para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta:

Projeto de Resolução nº 04/2022 que concede Licença de Tratamento de
Saude à Vereador.

Indicações nº 3,14,15 e 16/2022 de autoria de vários vereadores.

Requerimento nº 002/2022 de autoria da Sra. Vereadora Aline Adalesa de
Souza Boer.

Moções de Pesar 01,02,05,04,05 e 06/2022.

Sem 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.
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Após o Intervalo Regimental, a Sra. 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 nº 002/2022. que o

Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse uma breve leitura do

Requerimento, após colocou em discussão, não ouve orador e -não havendo
orador ele submeteu o mesmo à votação que foi aprovado por unanimidade.
Em seguida o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse uma breve
leitura das Moções de Pesar 01,02,03,04,05 e 06/2022, e colocor, uma a

uma. em discussão, não houveram oradores e não havendo oradores
submeteu, uma a uma, à votação e foram todas aprovadas 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 para Explicações Pessoais. O Sr.
Vereador Adriano, no uso da palavra, saudou com boa noite a todos os

presentes e espectadores agradecendo à Usina Vale do Paraná a colaboração
com o município em momento de pandemia pela doação de mais 290 litros
de álcool 70%, somando 1000 litros totais de doação. Em seguida fez uso da

palavra o Sr. Vereador Carlos Alberto desejando boa noite aos presentes,
depois fez esclarecimentos a respeito de sua indicação, solicitando imediata

providência. Expôs que no último fim de semana um familiar passou mal e

quando solicitado o atendimento, o plantonista informou estar com a

ambulância saindo de Jales, aflito e no intuito de fazer algo pela situação
buscou por contatos que pudessem ajudar bem como conduziu a ambulância
até a pessoa em questão, no entanto, logo depois o plantonista já estava no
local transferindo o familiar para a ambulância que seguiu para Jales e que
devida a urgência chegou a ser mediada, ainda a caminho, pelo SAMU.
Aleriando ao Sr. Prefeito e Sra. Secretária da Saúde a necessidade de dispor
de outro plantonista para evitar a reincidência de semelhante infortúnio.

Complementou então, o Sr. Vereador Sivaldo, que todos têm a função de
tentar salvar vidas, esclarecendo que o Sr. Prefeito Municipal tem encontrado
dificuldades com a disponibilidade de motoristas devido a cessão de licenças
premium ou férias aos funcionários, orientou que se procure o fiscal para
remediação, tendo em vista que futuramente tende-se a regularizar a

situação, denotando a importância da atitude de cobrar. Por fim, desejou
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satide ao Sr. Prefeito que acomete de afastamento por covid-19, para retomar
os trabalhos. O Sr. Carlos reiterou ainda que não se trata de crítica, que
reconhece as pendências, mas alerta por providências. Depois, a Sra.
Vereadora Aline Boer, saudado a todos, acordou com o apelo do Sr. Carlos,
enfatizando que vários outros vereadores em gestões anteriores lutaram pela
referida situação. Reconheceu as dificuldades por parte da gestão, contudo,
cobrou dos demais participação na mediação sugerindo a prospecção de
recursos ou mesmo apoio ao apelo pelo atendimento da unidade de saúde em
fins de semana, relatando que devido a dependência de ambulância já lhe
ocorreu semelhante adversidade que primeiros socorros no município
poderiam evitar. Por fim agradeceu o seu momento de fala e não havendo
mais orador para as Explicações Pessoais e mais nenhum assunto a tratar o
Sr. 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
1º Secretária Presidente

CarkosAlberto da Silva


