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SANTANA DA PONTE PENSA ESTAOO DE SAO PAULO

\<>S\ SESSAO OR DIN ARIA DO SLGUNDO PERIODO
I 1 1 i|SI YTIYODA DI’CIM \ URCI IRA LEGISl ATI RA

Aos quin/e dias do mes do maio do ano do dois mil e de/oilo as
2i)hoomm ncsia cidadc dc SantaP! da IMnte Pensa* F.siado do Sao Paulo*
Mluada a Avenida Sao Jo iquim n. 754. na vede da Camara Municipal, sob a
fSoMdo'M.i do Vcreador Silas Reg' do- Santos c wnetariadn polo senhor
i acrtio Clemente dc Souza I* secretarm e o Sr. I kio da Silva Neves 2°
vcerelano. reah/ou-se a Nona Ness.io i )rdinaria do Segundo Pertodo
I egislaii\o da IV- -1 Icrccini l egislatura < > Sr. Presidcnic solicitou ao tJ

/esse ,1 ventuMsao dos \ erendnres Presentes, que apos
a i ham.uta ventkou-se estarcm presenter os seguintes vereadores:- Antonio

e Rocchi* I Icio da Silva Neves. I liandro Ruhiatti, Joao Deroidi,
l aeruo Clcirenie de Sou/ 1 Sidnei \ntonio dos Santos* Silas Regos dos
SuntoteSiv lido \ tonio da Silva* ausente o v ereador Sr. Carlos Alberto da
Silva I sieve piescnte tainN.rn o advogado Sr. Celso Giantni representante
da empic t tiunini c Oliveira Vdvocacia. Havendo niimero legal em
ptcnario, o Sr, Presidente declarou aherta a preseme Sessao, onde o Sr.
I IMQ Clemente de Sou/a te/ a leilura do uma passagem Biblica. Apos, o
St Presidente solicitou que ti/esse a leitura da \ta da Sessao anterior, que
coliK.ida em votas ao. foi aprovada per unanimidade e em seguida passou-se
p.ua o I \PI DlfcNTk com as seguintes materias em pauta:
1 onviie do tribunal de Comas do Estado de Sao Paulo para partieipar do
27 1 icio de Debates com Agentes Politicos e Dirigentes Municipals 2018
Pareeer n 01 20 1 8 da Comissao de Finangas e Onjamento.
Parecei n 2u _018 das Comissoes de Justiga e Redaÿao* Finanÿas e
{ amento* I dueacao Saude e Bern Estar Social* Obras e Servicos Publicos
e Dcleva do Meio Ambiente.

DA

lndieas.io o' >1 2018 de autoria do vereador Sr. Elcio da Silva Neves..
Vu* havend » mais nenhuina materia no expedients, passou para o tema1ix re. nao houve orador e nao havendo orador o Sr. Presidente, em seguida,passou para o intervalo regimental. Apos o intervalo regimental, o sr.
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Senhor Secretario para fazer a verificaÿao dospresidente solicitou ao
vereadores presences e havendo numero legal em plenario o Sr. Presidente
declarou reaberta a presente sessao. Apos camunicou que na ORDEM DO
DIA tem as seguintes materias em pauta; Projeto de Lei n° 08/20] 8 e o
Projeto de Lei Complementar n° 16/2018, que apos O Sr. Presidente
solicitou a 1° Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei
Complementar n° 16/2018, que apos colocou em discussao, nao houve
orador e nao havendo orador ele submeteu em votaqao e foi aprovado por
unanimidade o referido projeto, prosseguindo os trabalhos o Sr. Presidente
solicitou a 1° Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei n°
08/2018, que apos colocou cm primcira discussao, nao houve orador e nao
havendo orador ele submeteu em primeira vota<?ao e foi aprovado por
unanimidade o referido projeto de lei. Nao havendo mats nenhuma materia
em pauta na ordem do dia passou-se para as explicates pessoais, nao
houve orador e nao havendo orador, o Sr. Presidente para finalizar

ual paraagradeceu a todos e declarou encferr
constar h viÿn-se jyÿresente Ata, qui amente assii

presente sessao,

m6 J
Ekin tta Silva neves

2" Secretario
Laercio Clemente tie Souza
l" Secretario

Silas Reho dos Santos
Presidente
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