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

Aos cinco dias do mês de julho do ano de doismil 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 Décima Segunda Sessão
Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura. O
Sr. Presidente solicitou a 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. Sivaldo
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 à votação e

foi aprovada por unanimidade. Dando sequência, conforme solicitado pelo
Sr. Presidente à 1º Secretária, passou-se para a leitura da matéria do

EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta:

Projetos de Lei Complementar nº 006, 007, 008, 009, 010 e 011/2022 de
autoria do Sr. Prefeito Municipal.

Projeto de Lei nº 021/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal.

Projeto de Lei nº 022/2022 de autoria da Vereadora Aline Boer.

Indicações nº 33, 34 e 35/2022 de autoria de vários Vereadores.

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
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DIA terem as seguintes matérias em pauta: Projetos de Lei Complementar nº
006, 007, 008, 009, 010 e 011/2022 que o Sr. Presidente solicitou, a Sra.
Secretária que fizesse uma breve leitura, após, uma a uma, colocou em
discussão e não houve oradores, submeteu então, uma a uma à votação e

foram todas aprovadas por unanimidade. Sem mais nenhuma matéria a ser

pautada o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse a chamada da
lista para EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O Sr. Carlos Alberto, chamado, fez
uso da tribuna cumprimentando a todos e dando boas-vindas aos

expectadores no auditório e da transmissão. Cobrou da administração
municipal a respeito das Indicações, lembrando de Indicações similares as

apresentadas que não foram atendidas, como instalação de quebra-molas e

disponibilização de uniformes. Disse que no passado críticas no mesmo
sentido eram feitas às governanças anteriores. Quanto a Indicação
apresentada na Sessão anterior a respeito doMatadouro Municipal, a respeito
de seu estado, pontuou que a questão fazia parte do plano de governo do
Prefeito. Na oportuna presença do Secretário Municipal da Educação,
lembrou ainda das várias Indicações feitas para a instalação de toldos ou
cobertura na creche municipal para dias chuvas. Pediu à administração mais
"carinho" com as Indicações, valorizando o trabalho dos Vereadores tido que
as conquistas são poucas, apesar de conquistas como a da Deputada Maria
Rosa no valor de 100 mil reais, agradecendo aos vereadores que fizeram

parte. Citou a conquista de 150 mil do Vereador Sivaldo para aquisição de
ambulância e de 50 mil do Vereador Adriano. O Sr. Sivaldo, reafirmado,
concordou com o Sr. Carlos, aproveitando para afirmar que sempre procuram
os vereadores "andar corretamente", indicando verbalmente ao Sr. Prefeito a

respeito da instalação de câmeras já adquiridas nas entradas da cidade, que
por motivos por ele desconhecidos ainda não foram feitas, lembrando de
eventuais furtos de sitiantes e da casa lotérica; este último onde filmagens de
outras câmeras contribuiram no trabalho na polícia. Quanto as Indicações,
reforçou quantas a respeito de quebra-molas já foram feitas, cobrando que
na impossibilidade de atendimento que seja apresentado algum tipo de

resposta que apresente argumentos concretos. Retomando, o Sr. Carlos
Alberto reiterou a importância da instalação das câmeras que podem tornar
mais fáceis as resoluções de eventuais furtos e concordou que poderiam ser
dadas respostas àquilo que não for possível realizar, afirmando que a

população procura o vereador por tais demandas. O Sr. Silas, informou ainda,



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: cnsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

que a respeito do Matadouro Municipal, há uma emenda no valor de 250 mil
reais do Deputado Fausto Pinato destinada a reforma do Matadouro desde
fevereiro. O Sr. Carlos Alberto encerrou parabenizando o vereador e

agradecendo ao Deputado. 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 CarlosAlberto da Silva
1º Secretária

*
Presidente


