
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito às 
20h00min 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 terceira 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. Laércio Clemente de Souza fez a leitura 
de 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 037/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando o 
Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº 04/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que “Denomina 
Loteamento Residencial e vias Públicas que especifica e dá outras 
providências”. 

Ofício nº 46-CRP/2018 de autoria do Sr. Sebastião Junior Ferreira, Provedor da 
Santa Casa de Misericórdia de Jales-SP., convidando para participar do “10º 
Grande Leilão de Gado” em Prol da Santa Casa de Jales que será realizado no 
dia 08/04/2018. 

Indicações nº 12/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto da Silva.  

Indicações nº 13/2018 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves. 

Indicações nº 14/2018 de autoria do vereador Sr. Antonio Donizete Bocchi. 

Não havendo mais nenhuma matéria no expediente, passou para o tema livre, 
usou da palavra os seguintes vereadores: 

Laércio Clemente de Souza, que agradeceu a presença de todos e dispôs 
sobre os problemas enfrentados na municipalidade bem como no país, 
solicitando aos vereadores que deem mais amparo e verificar o que possa ser 
feito, mobilizando a todos nós e que é preciso fazer alguma coisa e que é 
preciso colocar em prática, pois é nosso objetivo de atender a população 
naquilo que prometemos fazer, precisamos ir atrás de gerar emprego na 
cidade, um distrito industrial por exemplo seria muito bem vindo. 

Sivaldo Antonio da Silva, agradeceu a presença de todos, em especial a visita 
do ex-vereador Vagner Hernandes e disse que estaria de acordo com as 



palavras do vereador Laércio e que devemos sim lutar pelo bem estar dos 
munícipes Santanenses, ter atitude em participar da administração e disse 
sobre as indicações que vem fazendo a muito tempo e que nada foi resolvido. 

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 havia os Projetos de Leis: 

Projeto de Lei nº 01/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 
submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 02/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 
submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 03/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 
submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia passou-se para as 
explicações pessoais. 

Vereador Carlos Alberto da Silva usou da palavra para agradecer a presença 
de todos, bem como o Sr. Prefeito Municipal por esta contribuição aos 
estudantes de nosso município bem como com a saúde, também citou sobre os 
problemas existentes na estrada da baixada seca, da qual o prefeito 
comprometeu-se que será providenciado em breve. 

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       Silas Rego dos Santos               Élcio da Silva neves                      
  1º Secretario                                      Presidente                                 2º Secretario  


