ATA DA
DECIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA.

Aos cinco dias do mês de
setembro 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
Décima Quinta 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, Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti, João Deroidi, Laercio Clemente
de Souza, Sidnei Antonio dos Santos , Silas rego 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. Neste
Momento o vereador Sr. Élcio da Silva Neves fez um requerimento verbal solicitando um
minuto de silencio pelo Falecimento dos Sr. Carlos Geronimo Pedroso e Alécio Garregon
Marin ocorrido recentemente, na sequencia o Sr. Presidente colocou em votação e foi
aprovado o referido requerimento, que já na sequencia foi cumprido o minuto de silencio.
Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão
anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo orador ele
submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida
passou-se para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta:
Ofícios nº 208/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando projeto de lei
complementar.
Convite da Sra. Ângela Maria Ortega secretaria da Junta de Serviço Militar de nossa cidade
para Cerimônia de Juramento a Bandeira a se realizar no dia 12/09 às 10:oo horas na Câmara
Municipal de Três Fronteiras
Parecer nº 22/2017 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação
Saúde e Bem Estar Social.
Indicação nº

57 e 58 /2017 de autoria d e vários

vereadores.

Monção nº 05/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves de pesar pelo falecimento
do Sr. Carlos Geronimo Pedrosa. Que após a Leitura o Sr. Presidente colocou em discussão,
não houve orador e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação e foi aprovada
por unanimidade a referida moção. Na sequencia o Sr. Secretario fez a leitura da Moção nº
06/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves de pesar pelo falecimento do Sr.
Alecio Garegon marin. Que após a Leitura o Sr. Presidente colocou em discussão, não houve

orador e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação e foi aprovada por
unanimidade a referida moção. Continuando com os trabalhos o Sr. Presidente solicitou o Sr.
Secretario fez a leitura da Moção nº 07/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves
moção de Aplausos dirigida ao Sr. Dr. Higor Vinicius Nogueira Jorge. Que após a Leitura o
Sr. Presidente colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador o Sr. Presidente
submeteu em votação e foi aprovada por unanimidade a referida moção. Não havendo mais
nenhuma matéria no expediente, passou para o tema livre, usou da palavra o vereador Sr.
Elcio da Silva Neves onde agradeceu a presença de todos em especial do DD. Delegado de
Policia Sr. Dr. Higor Vinicius Nogueira Jorge onde foi homenageado por uma moção de
aplausos pelo excelente trabalho desenvolvido em seu serviços onde foi destaque como uns
dos melhores delegado do pais ele que é nascido aqui em Santana e estudou aqui e que com
certeza tem uma trajetória de vida que deveria ser seguida por todos os nossos jovens deste
pais, conheço ele a muitos anos e considero ele como meu irmão, fez comentários também
sobre sua indicação que foi apresentada hoje. 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
tem a seguinte matéria em pauta, Projetos de lei Complementar nº
09/2017, onde o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma breve leitura no
Projeto de lei Complementar nº 09/2017, que após colocou em discussão, não houve orador e
não havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade, não havendo
mais nenhuma matéria em pauta na ordem do dia passou-se para as explicações pessoais,
usaram da palavra os seguintes vereadores:
Elcio da Silva Neves agradeceu o apoio dos senhores vereadores pela votação das moções
apresentadas, fez comentários também sobre a campanha de alimentos realizada em prol a
Santa Casa de Jales, onde já efetuou a entrega dos alimentos arrecadados na Santa Casa e seus
diretores muito agradeceram a população de Santana pelo boa arrecadação efetuada.
Sivaldo Antonio da Silva agradeceu a presença de todos e em especial o Dr. Higor que
também já passou por esta casa na gestão anterior e que muito contribuiu e nos ensinou
quando era vereador, e desejou que seja muito feliz em sua vida.
Não havendo mais
oradores 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.

____________________________

Laercio Clemente de Souza
1º Secretario

______________ ________

Silas Rego dos Santos
Presidente
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Élcio da Silva neves
2º Secretario

