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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

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

Aos vinte e um dias do mês de junho 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.° 754, na sede da Câmara Municipal, sob a 
Presidência do Vereador Carlos Alberto da Silva e secretariado pela Sr. Aline 
Adalesa de Souza Boer, Io Secretária, realizou-se a Décima Primeira Sessão 
Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura. O 
Sr. Presidente solicitou a Ia 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 Antonio da Silva. Havendo número legal em 
plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão. O Sr. Silas leu 
uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou a Io Secretária para 
que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em discussão, 
não ouve orador e não havendo orador ele submeteu à votação e foi aprovada 
por unanimidade. Dando sequência, conforme solicitado pelo Sr. Presidente 
à Ia Secretária, passou-se para a leitura da matéria do EXPEDIENTE, com 
as seguintes matérias em pauta:

Projeto de Lei n° 019/2022 de autoria da Vereadora Laiane Caroline Ortega.

Indicação n° 32/2022 de autoria da Vereadora Aline Adalesa de Souza Boer.

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 a seguinte matéria em pauta: Projeto de Lei n° 019/2022, que o Sr. 
Presidente solicitou, a Sra. Secretária que fizesse uma breve leitura, após 
colocou em discussão, o Sr. Sivaldo usou da palavra justificando seu voto
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desfavorável ao Parecer dado pela Comissão (Finanças e Orçamento) ao 
Projeto de Lei, dado três pontos pouco esclarecidos. Citou a Lei Federal n° 
5.194/1966 que dispõe sobre a pauta em questão, informando que as obras 
no município contêm as placas explicativas, e pontou que não foi possível 
detectar no Projeto a quem cabe a responsabilidade de instalação das placas, 
por fim evidenciou que o Art. 3o não é claro quanto a qual sujeito é cabido a 
aplicação de pena que propõe. Ainda em discussão a Sra. Laiane usou da 
palavra esclarecendo que o objetivo do seu Projeto é, única e exclusivamente, 
de proporcionar a transparência aos vereadores e munícipes pelo acesso a 
informações nas placas, reconhecendo que há obras com placas no 
município, mas não todas elas, pontuando que não afirmou que “não há 
placas”, mas que propõe a obrigatoriedade regulamentada por Lei, se 
aprovado, a atual e futuras gestões do município. Explicou que objetivo é 
trazer mais informações a respeito, justificando que a elaboração desse tipo 
de Lei já  foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade e julgada pelo 
TSF sua regularidade. A respeito das pontuações dadas anteriormente, 
lembrou que apresentou aos vereadores o Projeto no dia 06 de junho e que 
nenhum apontamento de dúvida foi feito na ocasião ou em Reunião de 
Comissões. Respeitando a opinião e dispondo-se a esclarecimentos, colocou 
que houveram momentos para que se sanassem tais questões sendo a presente 
ocasião cabido à deliberação final, sendo a transparência um objetivo desta 
Casa de Leis e de todos os munícipes. Não havendo mais oradores, o Sr. 
Presidente submeteu o Projeto à votação e por 8 votos favoráveis a 1 
desfavorável do Sr. Sivaldo, o Projeto de Lei n° 019/2022 foi aprovado. Sem 
mais nenhuma matéria a ser pautada o Sr. Presidente solicitou a Sra. 
Secretária que fizesse a chamada da lista para EXPLICAÇÕES PESSOAIS. 
A Sra. Secretária informou que não há vereadores inscritos, e não havendo 
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
10 Secretária

Carlo^ Alberto da Silva
Presidente
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