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

No décimo sexto dia do mês de novembro 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 Vigésima Primeira 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. Adriano 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:

Projeto de Lei Complementar nº 022 e 023/2022 de autoria do Sr. Prefeito

Municipal.

Projeto de Lei nº 034 e 035/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal.

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 Complementar nº 022 e

023/2022 e Projeto de Lei nº 034 e 035/2022 que o Sr. Presidente solicitou a

Sra. Secretária que fizesse uma breve leitura. Lidos, um a um, colocou em
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discussão e não houve oradores, submeteu então a votação e foram

aprovados por unanimidade. Sem mais nenhuma matéria a ser pautada o Sr.
Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse a chamada para
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. No uso da palavra, o Vereador Carlos Alberto
saudou os presentes e espectadores com boa noite e relatou recente entrevista
do Sr. Prefeito à rádio, ocasião que ouviu declaração a respeito dos
vereadores onde o Prefeito comentou e comparou a atuação dos legisladores
ao período dos três mandatos em que esteve vereador, dizendo que não são
tão atuantes como ele foi; comentário que o Sr. Carlos Alberto considerou

desagradável, tido que cada vereador tem sua maneira de trabalhar. Lembrou
a fala de que os vereadores só cobram e não reconhecem, não parabenizam
as coisas boas que acontecem no município. Questionando a esse despeito, o
vereador indagou sobre a delegacia que a um ano pronta não foi inaugurada;
sobre a patrulha rural que recebeu viatura, foi feita ação delegada e os
sitiantes continuam a sofrer, cobrando do Prefeito que vá a rádio esclarecer

porque mesmo assim ainda não há patrulhamento nas zonas rurais, expondo
sua inconformação. Lembrou ainda do pátio do Detran que prometia geração
de empregos que completam dois anos e emprega apenas uma pessoa. A
prometida vinda da empresa Delicias do Porco em época de campanha que
até hoje não aconteceu. Pelas falas da rádio, o vereador acredita que o
Prefeito queira jogar a população contra a Câmara, situação que, enquanto
Presidente, não aceita. Tratou ainda dos grandes salários da servidão

municipal de até cinco mil que, segundo o vereador, são em sua maioria de

pessoas de fora, enquanto os servidores que são moradores, seja algo em
tono de quinhentos à mil e duzentos reais. Ainda sobre as falas na rádio,
questionou quais os projetos que beneficiam o município encaminhados à
Câmara não foram aprovados. Citou reunião em que tratou da doação do

prédio à Câmara bem como de veículo, promessa que em dois anos não foi
honrada. Pediu ao Prefeito valorização dos companheiros que o apoiaram,
lembrando da fundamental importância do vice-prefeito atribuída à

conquista eleitoral, que em sua visão, não recebe o devido reconhecimento
dada, à exemplo, a ausência de seu nome nas placas de inauguração,
relatando que por vezes se cala em virtude da pessoa do Sr. vice-prefeito.
Sobre a atuação dos vereadores lembrou ocasião de denúncia do então

prefeito, quando vereador, que veio a prejudicar o transporte dos
trabalhadores, questionado se é esta a cobrada atuação. Encerrou pedindo
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respeito pela Câmara e aos vereadores. 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 Carlos AHerto da Silva
1
º Secretária Presidente


