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ATA DA
DECIMA PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO
PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO DA DECIMA
TERCEIRA
LEGISLATURA.
Aos
vinte dias do mes de
junho do ano de dois mil e
dezessete as 20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado
de San Paulo, situada a Avenida Sao Joaquim n.° 754, na sede da Camara
Municipal, sob a Presidencia do Vereador
Silas Rego dos Santos e
secretariado pelo senhor Laercio Clemente de Souza la secretaria e o Sr.
Elcio da Silva Neves 2° secretario, realizou-se a
Decima Primeira
Sc. lo Ordinaria do Primeiro Pen'odo Legislative da Decima Terceira
Legislatura. O Sr. Presidente soiicitou ao la secretario para que fizesse a
verificaÿao dos Vereadorer. Presentes, que apos a chamada verificou-se
estarem presentes tambem os seguintes vereadores:- Antonio Donizete
Bocchi, Carlos Alberto da Silva, Elcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti.
Joao Deroidi, Laercio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos Santos .
Silas rego dos Santos e Sivaldo Antonio da Silva, Esteve presente tambem
o advogado Sr Celso Gianini representante da empresa Gianini e Oliveira
Advocacia. Havendo numero legal em plenario, o Sr. Presidente declarou
aberta a presente Sessao, onde a Sr.
Elcio da Silva Neves
leu uma
passagem Biblica. Apos o Sr. Presidente soiicitou ao Sr. 1° Secretario para
fazer a leitura da ata da sessao anterior, que apos ele colocou em discussao
nao houve orador e nao havendo orador ele submeteu em votaÿao e foi
aprovado por unanimidade a ata da sessao anterior, que em seguida passouse para o EXPEDIENTE, com a> seguintes materias em pauta:
50/2CH7 de autoria do vereador Sr. Elcio da Silva
Indica9oes n°
Neves.
Parecer n° 16/17 das Cemissoes de Justiÿa e redapao. Finan9as e
Or9amento, Educa9ao saude e Bern Estar Social, Defesa do Meio Ambiente
e Obras e Servÿos Publicos.
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nenhuma materia no expediente, passou para o tema
usous da palavra o vereador Sr. Sivaldo Antonio da Silva e fez
livre.
comentario sobre o Paulinho que veio aqui pedir colaboraÿao dos
vereadores para a realizaÿao do camneonato de Futebol que se realizara no
mes que vem onde todos os vereadores colaboram, acredito que estamos
aqui para defender e ajudar a populagao, agradeÿo tambem a presenÿa do
padre que esteve hoje aqui e fez comentarios sobre a indicaÿao apresentada
hoje que ja tambem efetuei esta indicaÿao mas ate hoje nao foi atendida.
Nao havendo mais oradore:
o Sr. Presidente em seguida
passou
para o intervalo regimental. Apos o intervalo regimental, o Senhor
Secretario fez a verificaÿao dos vereadores presentes e havendo numero
legal em plenario o Sr. Presidents declarou reaberta a presente sessao.
Apos comunicou que na OP DEM DO DIA tern as seguintes materias
em pauta Projeto de
Lei Compiementar n° 04/2017, que apos o Sr
Presidente solicitou ao Sr. 1° Secretario para fazer uma breve leitura no
Projeto de Lei Compiementar n°
04/2017 , que apos colocou em
discussao, nao houve orador e nao havendo orador o Sr. Presidente
submeteu em votaÿao e foi aprovado por unanimidade o referido Projeto
de Lei Compiementar np 04/2017,
nao havendo mais nenhuma
materia em pauta na ordem do dia passou-se para as explicates pessoais.
nao houve orador e nao havendo
orador o Sr. Presidente para finalizar
agradeceu a todos e declarou eneerrada a presente sessao, da qual para
constar lavrou-se a presente Ata que vai devidamente assinada.
Nao havendo mais
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