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

Aos quinze 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 Quinta 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
plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão, onde o Sr. Silas
Rego dos Santos 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 sequência, passou-se para
o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta:

Ofício Especial do Sr. Prefeito Municipal em resposta ao Requerimento do
Sr. Vereador Sivaldo Antônio da Silva.

Ofício Especial do Sr. Prefeito Municipal em resposta ao Requerimento da

munícipe Sra. Patrícia Carvalho Viana Castilho.

Projeto de Lei nº 009/2022, de autoria da vereadora Sr. Laiane Caroline
Ortega.

Projeto de Resolução nº 03/2022 que concede Licença de Tratamento de
Saúde à Vereador.

Projeto de Resolução nº 04/2022 que concede Licença de Tratamento de
Saúde à Vereador.
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Indicações nº 17 e 18/2022 dos vereadores Srs. Nilson Timóteo e Carlos
Alberto da Silva.

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.

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: Projeto de Lei nº 009/2022, Projeto
de Resolução nº 03/2022 e Projeto de Resolução nº 04/2022 que o Sr.
Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse uma breve leitura do Projeto
de Lei, 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 dos Projetos de Resolução, e colocou, um a um, em discussão, não
houveram oradores e não havendo oradores submeteu, um a um, à votação e

foram os dois aprovados 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 Sivaldo, no uso da palavra cumprimentou a todos e parabenizou a

Primeira Dama e o Sr. Prefeito Municipal pelas conquistas, bem como os
Srs. Vereadores pelas Indicações, comentando que algumas delas foram
atendidas como a instalação de lixeiras, apontando a viabilidade do ponto de

instalação indicado pelo Sr. Nilson que, a exemplo de município vizinho, o
uso feito pela população levou à mau cheiro pelo descarte de coisas

estragadas chegando a atrair animais, que não sabe se é viável mas que
poderá ser feita a tentativa. Apontou que sempre esteve em busca de recursos
e que é sabido quais os deputados que colaboram e possuem credibilidade
com o município. Em seguida, a Sra. Vereadora Laiane, no uso da tribuna,
cumprimentou a todos iniciando pelo seu Projeto de Lei em colaboração com
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seu Projeto de Lei em colaboração com alguns dos presentes vereadores que
foi aprovado na referida Sessão, tratando da importância da iniciativa no
combate da violência contra a mulher através de um código, orientando os

procedimentos previstos e indicando a divulgação por campanhas de

publicidade e debates que disseminem as condutas às mulheres, instituições
públicas, privadas, comerciais e população em geral para uma ação conjunta.
Agradeceu à algumas personalidades políticas às colaborações, ressaltando
as contribuições prestadas pela Dep. Analice Fernandes e seu assessor, que
ciente de demandas vieram a atendê-las pela conquista de recursos para
construção de uma academia ao ar livre e reforma e ampliação do CRAS. Ao
Dep. Carlão Pignatari, igualmente, pelo caminhão pipa, compartilhando com
o Sr. Presidente da Câmara os esforços empenhados na conquista.
Aproveitou, ainda, para evidenciar o trabalho desta Câmara pelas emendas
parlamentares alcançadas, demonstrando insatisfação pela falta de
reconhecimento da extensão e efetividade das atuações legislativas ao

município por parte do administrativo pela deficiente divulgação de

participação dos Senhores Vereadores. Por fim, solicitou à administração
maior atenção e análise da possibilidade de atendimento às Indicações,
incluso as mais viáveis que por vezes exigem pouco ou nenhum custo.
Informou sua disponibilidade à população dispondo-se à toda a população
semanalmente nesta Casa, e agradeceu seu momento de fala. Logo depois, o
Sr. Vereador Carlos Alberto, no uso da palavra, cumprimentou a todos
apontando o grave aumento nos casos de dengue no município e solicitando
à administração e órgão competente a realização do "fumacê" indagando a

pontuação de inviabilidade, relatou a delicada condição de saúde da
população afligida cobrando atuação há tempo de maiores calamidades.
Agradeceu aos Deputados Fausto Pinato e Carlão Pignatari e parabenizou os
vereadores pelos ganhos ao município. Citou que o Sr. Prefeito esteve em
viagem à São Paulo e não convidou nenhum dos senhores do legislativo
como já solicitado, mas que foi acompanhado de um funcionário da
Prefeitura que, em decorrência, haveria tido atrasos na liberação de tickets
aos funcionários. Expressou gratidão de ser comtemplado ao município o
caminhão pipa que poderá auxiliar em episódios de queimadas, como já
vivenciado, bem como na limpeza urbana e manutenção de Jardins,
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pontuando a ciência de todos de seus pedidos pelo referido beneficente.
Cedeu a fala ao Sr. Sivaldo que informou que houve reunião junto ao Sr.
Prefeito a respeito da necessidade de pulverização contra dengue, mas que
no momento não é autorizado a realização e reforçou a indicação ligada à
saúde feita anteriormente. Retomado, o Sr. Carlos parabenizou a nomeação
do Secretário do Esporte diante das restrições que até então inviabilizaram
as atividades esportivas apreciadas pela população. Agradecido 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 Cartgs 4Alberto da Silva
1º Secretária A Presidente .


