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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

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

No décimo oitavo dia 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 Carlos Alberto da Silva e secretariado pela Sra.
Aline Adalesa Boer, 1º Secretária, realizou-se a Décima Nona 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 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 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 031 e 033/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal.

Emendas nº 01 e 02/2022 de autoria da Vereadora Sandra.

Projeto de Resolução nº 07/2022 que concede Licença para tratamento de

saúde a Vereador.

Indicação nº 56/2022 de autoria do Vereador Nilson.

Sem mais nenhuma matéria no Expediente, passou-se para o TEMA LIVRE,
não houve oradores e não havendo orador o Sr. Presidente 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
as seguintes matérias em pauta: Projeto de Lei nº 031/2022, Projeto de

Resolução nº 07/2022, Emenda nº 01/2022, Emenda nº 02/2022 e que o Sr.
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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 unanimidade. Sem mais nenhuma
matéria a ser pautada o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse
a chamada para EXPLICAÇÕES PESSOAIS. A vereadora Laiane, no uso
da palavra cumprimentou a todos e prestou esclarecimentos a respeito do
passamento na data de 12 de outubro, ocasião que se encontrava em viagem
quando recebeu inúmeras mensagens que afirmavam que a Igreja Católica
havia cometido ato ilegal com a soltura de fogos de artifício de efeito ruidoso
proibido pela Lei Municipal nº 1.772/2022 aprovada pela Câmara acolhida a
demanda de iniciativa popular. Diante do exposto, procurou se informar
Junto a Secretaria da Casa Paroquial, estabelecida a ciência do Conselho e
demais integrantes da proibição pela Lei. Constatou então que houve a
soltura, mas que o ato não se deu por parte da Igreja. Apurada a situação, a
Vereadora considerou desrespeitosa as menções que afirmavam a iniciativa
da Igreja Católica pela inverdade das informações. Observou que todas as
religiões sempre foram respeitosas com a legislação municipal como a

qualquer ato. Considerou que o objetivo não seria atingir a Igreja, mas a
alguns de seus membros do Conselho, visto a mencionada participação dos
vereadores na aprovação da lei e que cientes, estes integravam o Conselho.
Tratou também sobre Indicação por ela realizada na Sessão anterior sobre o
Grupo CriaJunto, solicitando um olhar atencioso da Administração pelo
trabalho que desenvolvem levando cultura e educação através de seus
espetáculos. Recomendou o acompanhamento da Companhia pelas redes
sociais, integrada inclusive pela Santanense Luana Martins. Por fim, deixou
uma mensagem para recobrar a todos a revisão de atitudes, pontuando a
necessidade de falar-se mais sobre tolerância, respeito e amor ao próximo
que do âmbito nacional ao municipal, coisas que de fato importam estão
sendo desrespeitadas, não hámais diálogo. Informou que ela também é falha,
mas que é preciso a evolução diária. Agradeceu a atenção e desejou boa
noite. Não havendo mais nenhum assunto a tratar o Sr. Presidente agradeceu
a todos e declarou em nome de Deus encerrada a Sessão, da qual, para
constar, lavrou-se a presente Ata que vai devidamente assinada.

Aline Adalesa Boer ar erto da Silva
1
º Secretária Presidente


