
 

 

 

 ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito 

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 1º  secretário e o Sr.       

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

do Segundo 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,  

Èlcio 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 o 

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: 

Moção nº 01, 02, 03 e 04/2018 de votos de Pesar pelo falecimento das 

seguintes pessoas: WELLINGTON MARTIN, LUCIMARIO HENRIQUE 

DA ROCHA, SEBASTIÃO CHIARETI ORTEGA E TEREZINHA DE 

OLIVEIRA L. CERELI 

Indicações nº 01/2018 de autoria do vereador Sr. Elcio da Silva Neves.  

Não havendo mais nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre, usaram da palavra os seguintes vereadores:    

 Laercio Clemente de Souza é com muito prazer que estamos começando 

mais um ano de trabalho, acredito que este ano será um ano difícil para 

nosso pais, pois teremos eleição e precisamos analisar bem nossos 



 

 

candidatos, neste momento ele leu uma mensagem para todos  desejando e 

sugerindo a todos  acreditar em uma melhora em todos os aspectos para 

nosso pais e população. 

Sivaldo Antonio da Silva cumprimentou o Sr. Laercio, e disse acho que 

temos que ter fé para melhorar, o brasileiro pensa muito individual e sempre 

tem tantas indiferenças, temos que acreditar que amanha será melhor que 

hoje, temos que cobrar sempre para melhorar. 

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,  não houve orador e 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.    

 

 

 ____________________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a segunda Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei 

Antonio dos Santos, Silas Regos 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 o Sr. Élcio da Silva 

Neves leu uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi 

aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, 

com as seguintes matérias em pauta: 

Ofício nº 05/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando os 

Projetos de Leis: 

Projeto de Lei nº 01/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispõe 

sobre autorização para o executivo efetuar os pagamentos de auxílios e 

subvenções que constem no orçamento do exercício de 2018. 

Projeto nº 02/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispõe sobre 

concessão de auxílio financeiro a estudantes do município e dá outras 

providências. 

 



 

 

Ofício nº 07/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando o 

Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº 03/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispõe 

sobre autorização legislativa para cessão de uso de maquinários e 

equipamentos agrícolas, que especifica, à associação dos PRODUTORES 

rurais de Santana da Ponte Pensa. CNPJ nº 07.710.337/0001-31, e dá outras 

providências. 

Indicações nº 02, 03, 04 e 11/2018 de autoria do vereador Sr. Sivaldo 

Antonio da Silva.  

Indicações nº 05/2018 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves. 

Indicações nº 06/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto da Silva. 

Indicações nº 07, 08, 09 e 10/2018 de autoria do vereador Sr. Laércio 

Clemente de Souza.  

Não havendo mais nenhuma matéria no expediente, passou para o tema 

livre, usou da palavra o seguinte vereador: 

Sivaldo Antonio da Silva, agradeceu a presença de todos e os vereadores 

que fizeram suas indicações e fez comentário e solicitou informações do Sr. 

Presidente sobre sua indicação quanto aos bueiros da estrada da baixada 

seca, disse já ter indicado esta obra anos atrás e que até hoje nada foi 

resolvido, também falou sobre a devolução do dinheiro que retorna à 

prefeitura, dizendo que deveria fazer projetos para obras no município. O 

senhor presidente usou da palavra para dizer ao vereador Sivaldo, sobre a 

indicação de alargamento da estrada do córrego da baixada seca, bem como 

sobre a indicação do vereador Carlos Alberto, sobre o recapeamento 

asfáltico das ruas dizendo que o Prefeito Municipal já está tomando as 

devidas providências. 

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 e não havendo 

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

pessoais,  não houve orador e 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.    

 

 

 ____________________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 




