
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos  dezessete     dias do mês de   janeiro do ano de dois mil e  

dezessete  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     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o 

Sr.       Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a    Primeira Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, 

Carlos Alberto da Silva,   Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei 

Antonio dos Santos    e Sivaldo Antonio da Silva,  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.   Élcio da Silva Neves     leu 

uma passagem Bíblica.   Como esta é a primeira sessão desta legislatura 

não tem a ata da sessão anterior, que em seguida passou-se para o 

EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

  Mensagem de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando vários 

projetos de leis. 

Convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus  Ministério Belém para 

participarem da Primeira Cruzada Evangélica a se realizar no dia 28 de 

janeiro de 2017  no Pavilhão da Feira do Produtor Rural aqui em Santana 

da Ponte Pensa, com inicio previsto para às 19:00 horas. 

 Indicações nº 01, 02 ,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2016  de autoria de 

vários vereadores.  

   Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o 

tema livre,    usaram  da palavra os seguintes   vereadores:    

Sivaldo Antonio da Silva agradeceu a presença de todos e disse que a 

presença da população aqui na sessão é muito importante para  conhecerem  

a função e trabalho do vereador, gostaria que o Sr. Prefeito atendesse 

nossas indicações pois elas são sempre importantes e de baixo custo para os 

cofres municipais. 

Élcio da Silva Neves  gostaria que o Sr. Prefeito atendesse nossas 

indicações, porque  ela sempre traz alguns benefícios para a população. 

Não havendo mais oradores  o Sr. Presidente em seguida   passou para o 

intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor 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 tem  nenhuma matéria em pauta, não havendo 

nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-se para as 

explicações pessoais, usaram da palavra os seguintes   vereadores: 

Laercio Clemente de Souza:  agradeceu a Deus e a população que votou 

nele por estar aqui mais uma legislatura, e se colocou a disposição da 

população para trabalhar para todos e parabenizou a todos os colegas que 

aqui estão. 

Carlos Alberto da Silva:  estou aqui para ajudar o povo, aqui não deve ter 

situação ou oposição devemos votar naquilo que for bom, agradeço o 

trabalho do Sr. Prefeito e peço para administrar bem nosso município. 

Élcio da Silva Neves: estou aqui para ajudar a administrar nossa cidade, 

agradeceu sua esposa que muito ajudou em sua campanha, vou trabalhar 

para o município e para o povo, durante a campanha acredito que 

conseguiu um grande aprendizado, ouvi sugestões e estou disposto a tentar 

desenvolver as mesmas aqui nesta casa com muito trabalho, agradeço o 

apoio que tive de meus superiores em meu serviço e também do Sr. 

Prefeito para entrar nesta politica. Quero trabalhar para os idosos, os 

funcionários públicos e para toda a população e acredito que estou pronto 

para honrar  e trabalhar com vocês.  

   Não havendo mais 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.    
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