ATA DA
DECIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA.
Aos três dias do mês de
outubro 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
Oitava 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. 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 227/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando projeto de lei Complementar.
Ofícios nº 226/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando projeto de lei sobre a Lei Orçamentaria
Anual da Prefeitura para o exercício financeiro de 2018.
Indicações nº

60, 61 e 62 /2017 de autoria de vários

Não havendo mais
vereadores :

vereadores

nenhuma matéria no expediente, passou para o tema livre, usaram da palavra os seguintes

Laercio Clemente de Souza comunicou o resultado do Leilão de Gado em Prol ao Hospital de Câncer de Barretos
realizado nos dias 16 e 17/09 de 2017 aqui em Santana, Quermesse renda R$ 20.243,00 despesas R$ 15.871,08,
renda liquidada da quermesse R$ 4.371,92, Leilão de Gado renda R$ 100.441,00 despesas R$ 7.164,52 renda
liquida do leilão R$ 93.276,48, renda liquida Quermesse mais Leilão de Gado R$ 97.648,40, agradeceu a todos
que trabalharam e colaboraram com o leilão, convidou a todos para participarem da realização no dia 26/11/2017
da caminhada para alertar as pessoas para o Câncer Infanto Juvenil.
Sivaldo Antonio da Silva agradeceu a pr4esença de todos e parabenizou o Sr. Prefeito por ter colocado o
bebedouro na praça da matriz que é uma reivindicação de bastante tempo de nos vereadores.
Élcio da Silva Neves fiz um pedido ao Sr. Prefeito para efetuar a limpeza de caixas de contenção de aguas fluviais
na estrada da baixada seca que ele me informou que esta fazendo um convênio com o governo estadual para a
realização deste serviços, mas que mandou os maquinários da prefeitura para realizar alguns serviços e melhorar a
estrada até se efetivar o convênio. Não havendo mais oradores, Neste momento o Sr. Presidente informou a
todos que a Lei Orçamentaria Anual para o exercício financeiro de 2018 da Prefeitura e Câmara Municipal de
Santana da Ponte Pensa, SP, encontra-se na secretaria desta Câmara Municipal a disposição de qualquer vereador
ou munícipes para exame e apreciação. 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, 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.
____________________________
______________ ________
_______________________
Laercio Clemente de Souza
Silas Rego dos Santos
Élcio da Silva neves
1º Secretario
Presidente
2º Secretario

