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

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 Décima 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 Antonio da Silva. Havendo número legal em
plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão. O Sr. Carlos 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. Passou-se para a leitura da matéria do EXPEDIENTE com
as seguintes pautas:

Projetos de Lei Complementar nº 016,017,018e019/2022 de autoria do Sr.
Prefeito Municipal.

Indicações nº 43, 44 e 45/2022 de autoria de vários Vereadores.

Sem mais nenhuma matéria no Expediente, passou para o TEMA LIVRE
onde inscrita, a Sra. Aline fez uso da palavra, saudando a todos com boa e

comeu a explicar sua defesa relativo a denúncia feita por ela e seu esposo
sobre o caminhão de mudanças, pois aqueles que precisaram deste serviço
foram informadas por pessoas ligadas a administração que a partir de certo
período precisaria ser cobrada uma taxa para utilização do caminhão. A Sra.
Vereadora afirmou, veementemente, tratar-se de mentira, que não há
denúncia feita por ela nem seu marido, desafiando a qualquer que seja a

apresentação de provas que atestem tal denúncia, dispondo-se de usar da
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tributa para apresentá-las. Complementou que é necessário provar pois falar
é uma coisa e provar é outa. Evidenciou a seriedade de tal acusação para
atingir a alguém politicamente ou para fins eleitoreiro, informando que
estuda a elaboração de Requerimento a respeito de taxas para esse tipo de

serviço, que pretende protocolar na Prefeitura e posteriormente apresentar
reposta em Sessão. Alertou que não deixará passar, reivindicando verdade
ao povo, cobrando que assumam seus papéis. Citou, ainda, estressante

processo contra a administração para que tenha reconhecido e concedido o

direito de atribuição ao cargo para o qual foi classificada por concurso

público. Reforçou que não levará a culpa, pois agora a tudo lhe é atribuída,
relatando recente passamento em que seu pai e filho não receberam dipirona
injetável, questionando se a falta seria, também, culpa da Vereadora Aline.
Pediu desculpas aos expectadores que não sabem de tal trâmite na justiça
pela ação que garanta sua vaga de trabalho no posto saúde. Explicando a

razão de sua motivação, citou o reconhecimento pelo juizado especial do

direito a nomeação e posse, informando ainda, do prazo dado para
adequações e convocação até a data de quinze de janeiro de dois mil e vinte
e três, dispondo-se a provar a qualquer que tenha interesse. A vereadora
informou que, ainda assim, entraram com pedido de embargo de declaração,
o que atesta a dificuldade da Administração de aceitar o seu direito.

Explanou que no curso do processo, na fase de contestação, foi alegado que
a tentativa de tal nomeação se deu por fazer a Vereadora parte de uma mesa
de oposição, exclamando o absurdo. Evidenciou como a tudo é dado cunho

político e eleitoreiro, o que prova que a "política" não acabou. Lembrando
do ditado popular que diz que "o que dizem não se escreve", encerrou

dispondo-se a provas de tudo o que foi dito despedindo-se com boa noite.
Sem mais inscritos no Tema Livre, passou o Sr. Presidente 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 na ORDEM DO DIA
terem as seguintes matérias em pauta: Projetos de Lei Complementar nº 016,
017, 018 e 019/2022 gue o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que
fizesse uma breve leitura. Lidos um a um, colocou em discussão e não houve

oradores, submeteu então a votação, e foram todos aprovados por
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unanimidade. 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.

1º Secretária Presidente

Bean 4
Aline Adalesa de Souza Boer Carlos Alberto da Silva


