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

Ao sexto dia do mês de dezembro 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 Segunda Sessão
Ordinária do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura. O
Sr. Presidente solicitou a 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. Carlos Alberto 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 nº 038/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal.

Indicação nº 58/25022 de autoria da Vereadora Laiane.

Moções nº 18, 19, 20 e 21/2022 - moções de pesar.

Sem mais nenhuma matéria no Expediente, passou-se para o TEMA LIVRE.
No uso da palavra, o Sr. Sivaldo cumprimentou a todos com boa noite e

expressou sua gratidão pelos trabalhos no ano de 2022, parabenizando aos
que acompanham pelas transmissões. Na oportunidade da última Sessão,
pediu desculpas aos vereadores que tenha desagradado, lembrando que cada
vereador defende sua bandeira, prezando pela tolerância. Desejou a todos um
feliz natal e ano novo, destacando o valor da família, lembrando e manifestou
sentimentos à família enlutada do Sr. Nelson Marques. Parabenizou os
trabalhos desta Casa de Leis ao longo do ano, especialmente ao Sr. Carlos
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Alberto, pela iniciativa de independência do funcionalismo legislativo que
ficará como legado desta presidência. Leu, ainda, resposta da Prefeitura
referente a requerimento verbal a respeito do veículo da patrulha rural.
Seguindo a lista a vereadora Aline, no uso da palavra, saudou a todos e

expressou gratidão pela oportunidade de ocupar a mesa diretora como 1º

Secretária e parabenizou o trabalho do Sr. Presidente pelas conquistas
citadas, bem como pela aquisição do carro. A todos os companheiros e

espectadores, desejou um bom natal e fim de ano. Por fim, a vereadora
Laiane no uso da palavra, desejou um boa noite a todos e falou de sua
gratidão pelo desafio de estar vereadora, relatando que a política lhe
apresentou um novo mundo e novas pessoas que, dentre as gratas surpresas,
o "Carlinhos" se mostrou uma pessoa correta que faria a diferença. Lembrou
da transmissão das Sessões, que foi pauta de sua campanha, dividindo com
a vereadora a iniciativa da implantação. Lembrou do constante incentivo do
Presidente à participação das pessoas, a exemplo do encontro mensal do Bate
Papo na Câmara. Destacou sobre o concurso, a responsabilidade que assumiu
o Presidente com a iniciativa desta e outras para autonomia do legislativo e
benefícios porvir com a solicitação de orçamento previsto em Lei, como
melhorias na infraestrutura, sede própria, bem como veículo adquirido.
Discursou sobre legado e dedicou gratidão, admiração e respeito ao Sr.
Presidente, desejando que continue sempre lutando pelo povo. Aos
vereadores, agradeceu os ensinamentos e união em prol da população. À
população, desejou feliz natal e próspero ano novo. Sem mais nenhum
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 038/2022 e Moções nº 18,
19, 20 e 21/2022 que 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 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 Sr. Carlos Alberto saudou os presentes e espectadores com boa
noite e relatando a felicidade e tristeza desta data, agradeceu nominalmente
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à equipe de servidores públicos e prestadores de serviços que estiveram
trabalhando nos últimos dois anos. Falou em resumo do quantitativo de

Resoluções, Requerimentos, Indicações, Decretos, Leis e Sessões de seu
biênio, destacando algumas das conquistas. Agradeceu às orientações que
recebeu, especialmente à esposa, filha e mãe que estiveram a seu lado,
externando o prazer e orgulho de estar como Presidente desta Câmara junto
dos vereadores nas várias conquistas ao município, como recursos junto a

deputados, agradecendo-os nominalmente. Agradecendo a Deus, desejou a
todos saúde, paz e alegria com um feliz natal e próspero ano novo. Deixou
as boas-vindas ao próximo Presidente, esperando que seja correto e honesto
como merece o povo Santanense. Por fim, agradeceu as palavras dos
vereadores Sivaldo, Aline e Laiane. 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.

a

Aline Adalesa Boer Carl
1º Secretária Alberto da Silva

Presidente


