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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

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

Ao décimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil vinte e três 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 CâmaraMunicipal, sob a

Presidência do Vereador Silas Rego dos Santos e secretariado pelo Sr. Carlos
Alberto da Silva 1º Secretário, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária do
Terceiro Período Legislativo daDécima Quarta Legislatura. O Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário 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 Antônio da Silva. Havendo número legal em plenário, o Sr.
Presidente declarou aberta a presente Sessão, onde o Sr. Adriano leu uma

passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário 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 o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias
em pauta:

Projetos de Lei Complementar nº 01 e 02/2023.

Indicações nº 01 e 03 de autoria dos vereadores Laiane e Nilson.

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, o Sr. Secretário
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 DIA não matérias em pauta. O Sr.
Presidente solicitou ao Sr. Secretário que fizesse a chamada da lista para
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O Sr. Secretário informou que não há
vereadores inscritos. Não havendo orador para as Explicações Pessoais o Sr.

Presidente, mediante requerimento previamente protocolado na Secretaria,
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cedeu o uso da palavra a munícipe Patrícia Carvalho Viana Castilho para
tratar estritamente, conforme solicitado, sobre a LeiMunicipal nº 1.772/2022
e Lei Estadual nº 17.389/2021. No uso da palavra, a Sra. Patrícia

cumprimentou com boa noite, agradeceu pelo uso da palavra e apoio a todos
dos presentes e ausentes em defesa da causa animal representados por sua

fala, lendo um texto que está sendo apresentado nesta e em outras Casas

Legislativas por transcender a municipalidade. Prosseguiu com a leitura a

tratar de Requerimento à Vossa Excelência o Sr. Presidente e demais
membros da Casa, da população a respeito de informações com fundamento
na Lei Municipal nº 1.772/2022 e na Lei Estadual nº 17.389/2021. Expôs
ocasião em que houve descumprimento da Lei, ao final ano de 2022 para
2023 durante festa oferecida pela Prefeitura Municipal, por pelo menos 10

minutos, com show de fogos de artifício de efeito ruidoso proibidos pela Lei
Municipal. Diante do apresentado, cobrou o cumprimento da Lei, que sejam
dados os esclarecimentos e tomadas as providências a fim de evitar que a

situação se repita. Requereu então aos vereadores as seguintes informações: -

Quem contratou os fogos de artifício com ruídos que fizeram parte da festa
na virada do ano de 2022 para 2023, protagonizada pela Prefeitura de

Santana da Ponte Pensa? Em sendo a própria Prefeitura a contratante, que
então disponibilize cópia do contrato para verificação pelos munícipes
interessados e explique as razões que a levaram a descumprir as legislações
Estadual e Municipal. Em sendo responsável, requer que o prefeito venha a

público se retratar por ter descumprido a legislação vigente e falar a todos
sobre os males da soltura desses artefatos. E não sendo a Prefeitura quem
contratou, que explique aos munícipes de quem eram as centenas de rojões
e fogos de artifícios posicionados dentro do espaço público do campo de

futebol, justamente de onde se pôde ver saírem os fogos de artifícios com
ruídos nas imagens e filmagens, inclusive do vídeo institucional da própria
Prefeitura e desta forma, explique por que não houve a devida fiscalização
no dia da soltura e a correspondente multa aos responsáveis. Salientou que a

população requer desde já que a Prefeitura se comprometa a fazer campanhas
públicas contra a soltura de rojões e fogos de artifício com ruídos. Sem mais,

agradeceu e despediu-se. Não havendo mais nenhum orador para as

Explicações Pessoais e mais nenhum assunto a tratar o Sr. Presidente
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declarou, em nome de Deus, encerrada a Sessão, da qual para constar lavrou-
sea presente Ata, que a evidamente assinada

Silas Rego dos Santos Carlgs Alberto da Silva
Presidente 1º Secretário


