
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA
CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000
FONE/FAX: (17) 3692-1161

E-mail: camara(Dsantanapontepensa.sp.gov.br
site: cmnsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA,

Aos cinco 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 Sexta 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, Silas
Rego dos Santos e Sivaldo Antônio da Silva. Ausentes:- Adriano dos
Santos Moreira e Sandra Aparecida Cardozo Ferreira. Havendo número

legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão, onde o

Sr. Sivaldo Antonio da Silva 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, o Sr. Sivaldo requereu a substituição de
um termo adjetivo, por outro mais adequado, redigido respeito de seu
momento de fala em Explicações Pessoais. Não havendo mais nenhum

orador, o Sr. Presidente submeteu a requisição de alteração e a própria Ata
da Sessão anterior à votação e foram aprovadas por unanimidade. Dando

sequência, passou-se para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em

pauta:

Projeto de Lei Complementar nº 003/2022.

Projetos de Lei nº 010 e 011/2022.

Ofício Especial do Sr. Prefeito Municipal em resposta ao Requerimento da
Senhora Aline Aldalesa de Souza Boer.

Indicações nº 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de autoria de vários vereadores.
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Requerimento nº 03/2022 de autoria da Sra. Vereadora Laiane Caroline

Ortega.

Sem mais nenhuma matéria no Expediente, passou para o TEMA LIVRE; o
Sr. Presidente, no uso da palavra, informou que foi disponibilizado aos

Vereadores o documento TC-004313.989.18-8 do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo que trata das Contas da PrefeituraMunicipal de Santana

da Ponte Pensa - SP, referente ao Exercício 2018, encaminhando à Comissão
de Finanças e Orçamento desta Casa para apreciação dos pareceres no prazo

improrrogável de 12 dias, a ser concluída por Decreto Legislativo dispondo
sobre sua aprovação ou rejeição. Não havendo mais 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 a seguinte matéria em pauta: Requerimento nº 03/2022, que o Sr.

Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse uma breve leitura, após
colocou em discussão, não ouve orador e não havendo orador ele submeteu

o mesmo à votação que 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 para Explicações Pessoais. O Sr.

Vereador Carlos Alberto, no uso da palavra, cumprimentou a todos os

presentes e deu boas vindas ao pré-candidato Deputado Federal o Sr.
Gilberto Luiz e seu assessor. Agradeceu à administração pela dedetização
realizada no município lembrando dos agentes de saúde de endemias

atuantes no combate à dengue, pontuando as adversidades que por vezes

enfrentam, parabenizando-os e também a todos os servidores que
colaboraram no empenho que abrangeu desde os garis ao administrativo.

Apontou, como já o fez em Sessões passadas, sobrecarga de trabalho dos

motoristas plantonista, solicitando, com urgência, que a administração

organize disponibilidade, pois a ida e a volta até Jales dispõem de 40

minutos, podendo, neste tempo, ser necessária a disponibilidade de outro

motorista. Por fim, agradeceu seu momento de fala. Seguindo a inscrição da
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lista, a Sra. Secretária chamou o Sr. Sivaldo, que saudou aos presentes e

espectadores via internet desejando boa noite, lembrando e desejando saúde

à Vereadora Sandra, ausente na Sessão. Saudou a presença especial,
declarando a honra de receber, o Sr. Gilberto Luiz e seu assessor Manoel.
Em seguida, a Sra. Laiane, conforme a lista, iniciou desejando boa noite a

todos, inclusive espectadores, enfatizando a presença do Dr. Gilberto,
expondo a honra de ter sido sua aluna, um excelente professor e profissional,
deixou abertas as portas a colaborações, desejando sorte a nova etapa a que
se propõe, afirmando a excelência, em todos os âmbitos, de seu trabalho.
Enfatizou as Indicações realizadas, explanando a gravidade da situação no

município com a dengue, lembrando da difícil condição da Vereadora Sandra
acometida da doença, apresentando a associação do repelente junto à outras
medidas no combate à doença, reconhecendo também o trabalho de

funcionários de diversos setores do município a disposição de ajudar. Ainda
a respeito da saúde, enfatizou a Indicação a respeito da possibilidade de

disposição a população de um médico geriatra, tendo em vista a destinação
financeira à saúde e a expressiva quantidade de idosos na cidade, lembrando

que recorrentemente lhe é solicitada ou questiona a questão, se dispondo a

pedido de Requerimento se necessário o for. A respeito do seu

Requerimento, pautado na Sessão, lembrou da apresentação de semelhante,
realizado pela vereadora Aline, que disse não ter compreendido muito bem

a resposta, indagando quando será realizado o pagamento da promoção
horizontal prevista em lei, relatando ter sido procurada por servidores que se

dizem prejudicados, apontando a necessidade de verificação do que está

acontecendo para garantia da integralidade e tomada de conhecimento.
Encerrou desejando boa noite e agradeceu. Não havendo mais nenhum

orador para as Explicações Pessoais e mais nenhum assunto a tratar o Sr.
Presidente 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

Carlos /ÁI rto da Silva


