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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

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

No quarto dias do mês de outubro 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 nº 754, na sede da Câmara Municipal, sob a

Presidência do Vereador Sivaldo Antonio da Silva e secretariado pela Sra.
Aline Adalesa Boer, 1º Secretária, realizou-se a Décima Oitava Sessão
Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura. O
Sr. Presidente solicitou a 1? 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 Boer,
Eliandro Rubiatti, Laiane Caroline Ortega, Nilson Timoteo, Sandra
Aparecida Cardozo Ferreira, Silas Rego dos Santos e Sivaldo Antonio
da Silva. Ausente: Carlos Alberto da Silva. Havendo número legal em

plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão. A Sra. Sandra
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 nº 033/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal.

Indicações nº 53, 54 e 55/2022 de autoria de vários Vereadores.

Projeto de Resolução nº 07/2022 que concede Licença para tratamento de
saúde a Vereador.

Sem mais nenhuma matéria no Expediente, conforme o Art. 189 do

Regimento Interno, o Sr. Presidente comunicou ao plenário e encaminhou
para apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº
033/2022 que trata da LOA 2023. Em seguida passou para o TEMA LIVRE.
A Sra. Aline, no uso da palavra, desejou boa noite a todos e proferiu leitura
a respeito da Indicação nº 53/2022 que pretende nomear a Arquibancada do

Complexo Esportivo com o nome do munícipe Sr. Antônio Bueno de

Camargo, relembrando sua trajetória de vida desde a chegada a cidade e seu
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incessante apoio ao esporte em Santana, que depois de um acidente de
trabalho como pedreiro da Prefeitura e já aposentado, voluntariamente
dedicou-se a atividade técnica das equipes de futebol, pré-mirim, mirim,
feminina, aspirante e titular, conquistando troféus e medalhas em toda a

região. Lembrou ainda de sua figura participativa junto ao CCI na vice-
presidência e presidência e de seu trabalho com o carrinho de doces. Desde
2008 diagnosticado com uma grave e raro problema de saúde lutou pela vida
até a Covid-19 pela qual não resistiu, acometido aos 69 anos em 07/09/2021.
Por sua história de superação e dedicada vida ao esporte em nossa cidade, a
homenagem em seu nome seria, segundo a vereadora, um registro em

homenagem ao ilustre Santanense. Não houve mais oradores 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 na ORDEM DO DIA,
não havia matérias a serem pautadas. Não havendo 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.
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