ATA DA
DECIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO
TERCEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEGUNDA
LEGISLATURA.
Aos vinte e um dia do mês de julho do ano de dois mil e
quinze 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 Câmara
Municipal, sob a Presidência do Vereador Orides Bento e secretariado
pela senhora Luciana Argenau Gutierres 1ª secretária e o Sr.
Odair
Bassi Boer 2º secretário, realizou-se a
Decima Terceira Sessão
Ordinária do Terceiro
Período Legislativo da Décima Segunda
Legislatura. O Sr. Presidente solicitou a 1ª secretária para que fizesse a
verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se
estarem presentes os seguintes vereadores:- Higor Vinicius Nogueira
Jorge,
José Romero Alonso, Laércio Clemente de Souza, Luciana
Argenau Gutierres, Odair Bassi Bôer, Orides Bento, Silas Rego dos
Santos, Sivaldo Antonio da Silva e Vagner Hernandes, Esteve presente
também o advogado Sr.
Celso Gianini representante da empresa
Gianini e Oliveira Advocacia. Havendo número legal em plenário, o Sr.
Presidente declarou aberta a presente Sessão, onde a Sr.
Luciana
Argenau Gutierres leu uma passagem Bíblica. Após solicitou ao Sr.
Secretário para que fizesse a leitura da Ata da Sessão Anterior após
colocou em discussão a ata da sessão anterior e não houve orador e não
havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação a Ata da Sessão
anterior e foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida passou-se
para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta:
Oficios nº.
152 e 153/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal
encaminhando projeto de lei.
Não havendo 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
Senhora Secretária 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 tem nenhuma
matéria em pauta, não havendo
nenhuma matéria na ordem do dia
passou-se para as explicações pessoais, não houve orador e não havendo
orador o Sr. Presidente para finalizar agradeceu a todos e declarou
encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata,
que vai devidamente assinada.

____________________________

______________ ____

_____________________

Luciana Argenau Gutierres
1º Secretario

Orides Bento
Presidente

Odair Bassi Boer
2º Secretario

