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MA DA SI Gl NDA SESSAO ORDFNARIA DO SEGUNDO PERIODO
I I C 11SL \ IIVO DA DECIMA TERCEIRA LEGISLATURA.

Aos seis dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e dezoito as
20h<M)min horas. nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de Sao

s»t»»ada 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 1° secretario e o Sr.
f Icio da Silva Neves 2° secretario, realizou-se a segunda Sessao Ordinaria
do Segundo Periodo Legislativo da Decima Terceira Legislatura. O Sr.
Presidente solicitou ao ia secretario para que fizesse a verificagao dos
\ ereadores Presentes, que apos a chamada verificou-se estarem presentes os
seguintes vereadores:-
l Icio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti, Joao Deroidi, Laercio Clemente de
Sou/a, Sidnei Antonio dos Santos, Silas Regos dos Santos e Sivaido
Antonio da Silva, Esteve presente tambem o advogado Sr. Celso Gianini
representante da empresa Gianini e Oliveira Advocacia. Havendo numeio

legal cm plenario. o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessao, onde o

Sr. Elcio da Silva Neves leu Lima passagem Biblica. Apos, o Sr. Presidente
solicitou que fizesse a leitura da Ata da Sessao anterior, que colocada em

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

EXPEDIENTE, com as seguintes materias em pauta:

Oficio n° 05/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encammhando os

Projetos de Leis:

Projeto de Lei n° 01/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispoe

sobre autorizagao para o executivo efetuar os pagamentos de auxihos e

subvengdes que constem no orgamento do exeicicio de ~018.

Projeto n° 02/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispoe sobte

concessao de auxilio financeiro a estudantes do municipio e daoutras

nrov idencias.

Paul

Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva,
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Oficio n° 07/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei:
Projeto de Lei n0 03/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispoe
sobre autorizagao legislativa para cessao de uso de maquinarios e
equipamentos agricolas, que especifica, a associacao dos PRODUTORES
rurais de Santana Ha Ponte Pensa, CNPJ n° 07.710.337/0001-31, e da outras
providencias.
Indicagoes n° 02, 03, 04 e 11/2018 de autoria do vereador Sr. Sivaldo
Antonio da Silva.

r

Indicagoes n° 05/2018 de autoria do vereador Sr. Elcio da Silva Neves.

Indicagoes n° 06/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto da Silva.

Indicagoes n° 07, 08, 09 e 10/2018 de autoria do vereador Sr. Laercio
Clemente de Souza.
Nao havendo mais nenhuma materia no expediente, passou para o tema
livre, usou da palavra o seguinte vereador:'

Sivaldo Antonio da Silva, agradeceu a presenga de todos e os vereadores
que fizeram suas indicagoes e fez comentario e solicitou informagdes do Sr.
Presidente sobre sua indicagao quanto aos bueiros da estrada da baixada
seca, disse ja ter indicado esta obra anos atras e que ate hoje nada foi
resolvido, tambem falou sobre a devolugao do dinheiro que retorna a
prefeitura, dizendo que deveria fazer projetos para obras no municipio. O
senhor presidente usou da palavra para dizer ao vereador Sivaldo, sobre a
indicagao de alargamento da estrada do corrego da baixada seca, bem como
sobre a indicagao do vereador Carlos Alberto, sobre o recapeamento
asfaltico das ruas dizendo que o Prefeito Municipal ja esta tomando as
devidas providencias.
Nao havendo mais oradores o Sr. Presidente em seguida passou para o
intervalo regimental. Apos o intervalo regimental, o Senhor Secretario lez a
verificagao dos vereadores presentes e havendo numero legal em plenario o
Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessao. Apos comunicou que na
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ORDEM DO DIA nao tem nenhuma materia
nenhuma materia em

em pauta e nao havendo
pauta na ordcm do dia passou-se para as explicates

pessoais, nao houve orador e nao havendo mais orador o Sr. Presidente para
finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessao, da qua!
para constar lavrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada.

E1CH> da Sil\ a ne\ es
Hicrctario

Silas Rego dos Santos
Presidente

Laercio Clemente de Souza
1° Secretario 2
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