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ATA DA QUARTA SESSAO ORDIMARIA DO SEGUNDO PERIODO
LEGISLATIVO DA DECIMA TERCEIRA LEGISLATOR A,

seis dias da mes de marvo do i\no de dois mil c de/oito as
20h00min horas, nesta cidade tie Santana da Ponte Pensa, Mstado de Sao
Paulo, situada a Avenida Sao Joaqumi n ° 754, na sede da Camara
Municipal, a President!? do Vereador Silss R,ego dos Santos e
secretariado pelo senhor Laercio Clemente de Souza I° secretario e o Sr.
Eleio da Silva Neves 2° secretaries realizou-se a quarts Sessao Ordinaria do
Segundo Periodo Legislative da Decima Terceira Legislature. O Sr.
Presidente solicitou ao la secretario para que fizesse a verifieaÿao dos
Vereadores Presentes, que apos a chamada verificou-se estarem presentes os
seguintes vereadores:- Carlos Alberto da Silva, Eleio da Silva Neves,
Eliandro Rubtatri, Joao Deroidi, Laercio Clemente de Souza, Sidnei
Antonio dos Santos, Silas Regos dos Santos e Sivaldo Antonio da Silva.
Antonio Donizete Bocchi-Ausente* Esteve presente tainbem o advogado
Sr, Celso Gianini represstitante da empresa Gianini e Oliveira Advocaeiu.
Havendo niunero legal rm plenario. o Sr. Presidents declarou abortJ a
presente Sessao, onde o Sr. Eleio da Silva Neves fez a leitnra de uma
passagem Riblica. Apos, o Sr. Presidents solicitou que fizesse a leitura da
Ata da Sessao anterior, que colocada cm votaÿao, foi aprmnda par
unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENT!, com as
seguintes material em pauta:

Oficio rf 046/20 i 8 de autoria do Sr. Prefeilo Municipal* eneanimhando o
Projeto de Lei Complementar:
Projeto de Lei Comgjementar rf 01/20 lb dc autoria do Sr. Prefeito
Municipal que “Dispdem da autorizaÿSo iegislativa, a inciusao no PPA
2018/2021 - na LDO/LGA 2018, a aberiura de um credito adicional
Especial, no valos de R$ 104.000,00 (Cento e quatro mil reais) no Programs
FNS- NASF - Nucleo de Apoio h Familia\

Oficio n° 052/2018 de autoria do Sr. Prefeilo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei Complememar: j,
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Projcto do Lei Complementar n° 02/2018 do autoria do Sr. Preteito
Municipal quo "Dispoem da auton/avao legislative, a tnclusao no PPA
2018 202!
Supkmentar, no valos do K$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reals),
objetivando a aqu'ÿao Equipamentos e Mobiliarios- Convcnio SI S SP n
2557/2016- r.Aditivo 01 2016- Processo n‘ 001.02 ] 5.00 1 355/20 1 6".
Parecer n° 04/2018, referente ao Projcto de Lei n° 04/2018 e Parccer n°
05/2018. referente ao Projeto de I ei Complementar n° 01/2018.
Moÿao n° 005 e 006 2018 de votes de Pesar pelo falecimento das >eguintes
pessoas: Aparecida Maria Ataik / ioe Antonia Garcia Giovanini.
Indicates n° 1 i6, 17. is ; 10 201 de auiorin de varios veivadoivs.
Nao haventlo mais nenhumu matc:ia no expedience, passou para
livre, usou da palavra os seguintes vereadores:
Laercio Clemente de Souza, que agradeceu a presenÿa de todos e dispos
sobre a leitura de uma mensagem pelo dia internacional das muiheres, bem
come enalteceu algumas palavras com retaÿao as indicates apresentadas.
Sivaldo Antonio da Silva quo agradeceu a presenga de todos e disse
algumas palavras com relaÿao as indicates apresentadas que sac para o
bem de nosso municipio, parabenizou ao preteito pela realizacao de “tapa
buraco" nas vias publicas e da promessa de recapeamento
ddadeT tambem ialou sobre a compra do posto de gasolina. adquirido pelo
Sr, Ceiio Giovanini, bem como prestou homenageni ao dia internacional das
muiheres, parabenizando a todas.
Nao havendo mais oradores o Sr. Pre.ddenie cm seguida passou para ointervalo regimental. Apos o intervalo regimental, o Scnhor Secreturio fez averiOcaÿao dos vereadores presentes e havendo nurnero legal em plenario o
Sr. Presidents declared reaberta a presente sessao, Apos comunicou que na
ORDEM DO DIA havia os Projetos de I.cis:
Projeto de Lei n° 04/2018, colocado em discussao, nao houve oradores e
submetido a votaÿao, foi aprovado por imanimiefade.
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Projeto de Lei Complementar rf 0I/20I8, colocado on discussuo, nao
houve oradores e submetido a votaÿao, foi aprovado por unanimidade.
Nao havendo mais materia em pauta na ordem do dia passou-se para as
explicates pessoais,
Vereador Elcio da Silva Neves usou da palavra para agradecer a todos
picsculcÿ, agtaueceu ao rrefeuo iviutiidpai pdo trabaiho tie "lapa Ouracos
e quanto a indicaÿao de aumento saiarial disse a todos os pares para lutar
para que Isso seja reaiizado hem como agradeceu a todos pdas indicates
apresentadas e que deseja que todas sejam atendidas pelo Poder Executivo.
Vereador Carlos Alberto da Silva usou da patavra para agradecer a presenÿa
de todos, bem como ao parabenizou ao coordenador do Centro de Saude
pelo bom trabaiho bem como fez comentarios sobrc sua indicate
apresentada na sessao anterior sobre as conduces precarias que se encontra
o cemiterio local, tambem parabenizou a todas as mulheres pdo seu dh.
Nao havendo mais oradores, o Sr. Presidente para finalizar agradeceu a
todos e declarou encerrada a presente sessao, da qua! para constar lavrouÿe
a presente Ata, que vai devidamente assinada,
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