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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

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

Aos vinte dias do mês de setembro 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 de Souza Boer, 1º Secretária, realizou-se a Décima Sétima
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 de Souza 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. Eliandro 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 030, 031 e 032/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal.

Indicações nº 49, 50, 51 e 52/2022 de autoria de vários Vereadores.

Moções nº 12, 13, 13, 14, 15, 16 e 17/2022, todas Moções de Pesar.

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, 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
terem as seguintes matérias em pauta: Projeto de Lei nº 030/2022 e Moções
nº 12, 13,14, 15, 16e 17/2022 que o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária

que fizesse uma breve leitura. Lidos Projeto e Moções, um a um, colocou em
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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 da lista para
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O Sr. Carlos Alberto, no uso da palavra
cumprimentou a todos com boa noite e apresentou alguns pontos cobrados
da vereança pelos moradores. Tratou da necessidade de cobertura na entrada
da creche a fim de evitar transtornos para os pais e as crianças em dias
chuvosos. Apontou precariedades do matadouro municipal, lembrando da

rápida solução de um vazamento na caixa d'água depois da exposição do

problema, questionando-se se a divulgação seria um meio mais eficiente para
as resoluções. Falou da cobrança que recebe a respeito da ponte da Estrada

54, lembrando da grande divulgação da conquista, mas que se encontra no
mesmo estado, o que expõe a população a risco de acidentes. Parabenizou a

Indicação do Vereador Nilson, esclarecendo a população que o cabe ao

vereador fazer a respeito do veículo e patrulhamento rural, os vereadores já
o fizeram, cabendo agora a responsabilidade ao Administrativo; informando

alguns dos furtos que vem ocorrendo nas zonas rurais. Falou ainda da

situação da entrada da Estrada 77 que continua no mesmo estado apesar da

grande divulgação que houve. Reiterou os pedidos a respeito da necessidade
de instalação de um quebra-molas na R, Jovino Joaquim de Souza, para a

segurança, principalmente de crianças. Por fim, observou o fato de não
constar o nome do vice-prefeito na placa da inauguração do piso da quadra
de esportes que, independente da jurisdição da câmara sobre o assunto,
considera o fato um ato de desrespeito. Agradeceu a todos e despediu-se.
Não havendo mais orador para as Explicações Pessoais e 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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Aline Adalesa Boer Sivaldo Antonio da Silva
º Secretária Presidente


