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ATA DA DECIMA SESSAO ORD1NARIA DO SEGUNDO PERIODO
LEGISLATIVO DA DECIMA TERCEIRA LEGISLATURA.

Aos cinco dias do mes de junho do ano de dois mil e dezoito as
20h00min, nesta cidadc de Santana da Ponte Pensa, Estado de Sao Paulo.
sttuada a Avenida Sao Joaquim n,° 754, na sede da Camara Municipal, sob a
Presidencia do Vereador Silas Rego dos Ssntos e secretariado pe!o senhor
Laercio Clemente dc Souza 1° secretario e o Sr. Eicio da Silva Neves 2°
secretario, realizou-se a Decima Sessao Ordinaria do Segundo Periodo
Legislative da Decima Terceira Legislature. O Sr, Presidente solicitou ao l3
secretario para que fizesse a verificaÿao dos Vereadores Presentes, que apos
a chamada vcrificou-se estarem presentes os seguintes vereadores:- Antonio
Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva, Eicio da Silva Neves, Eliandro
Rubiatti, Joao Deroidi, Laercio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos
Santos, Silas Rcgos dos Santos e SivaIdo Antonio da Silva. Esteve presente
tambem o advogado Sr, Celso Gianini representante da empresa Gianmi e
Oliveira Advoeacia. Havendo numeio legal em plenario, o Sr, Presidente
dedarou aberta a presente Sessao, onde o Sr. Eicio da Silva Neves fez a
leitura dc uma passagem Biblica. Apos, o Sr. Presidente solicitou que
lizesse a leitura da Ala da Sessao anterior, que colocada em vota9ao, foi
aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTS,
com as seguintes matcrias em pauta:
Olicios rf 123, 124, 125, 130, 131 e 132/2018 de autoria do Sr. Prefeito
Municipal encaminhando varies projetos de leis e leis complementares,
Projeto de Resoluqao n° 02/2018.

Nao havendo mats nenhuma materia no expediente, passou para
livte, nao houve orador e nao havendo orador o Sr. Presidente, em seguida,
passou para o intervalo regimental. Apos o intervalo regimental,
presidente solicitou ao Senhor Secretario para fazer a verifica(£o dosvereadores presentes e havendo numero legal cm plenario o Sr. Presidentededarou reaberta a presente sessao. Apos coinunicou que na ORDEM DOD1A tem as seguintes materias em pauta; Projeto dc Lei n° 08/2018 e orojeto de Resoluÿao n° 02 2018, que apos O Sr. Presidente solicitou a 1°
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Secretario para fazer Lima breve leitura no Projeto de Lei n° 08/20 1 8, que
apos coloeou em segunda discussao, nao houve orador e nao havendo
orador ele submeteu em segunda \01a9a0 e foi aprovado por unanimidade o
refer!do projeto de lei n° 08/20 1 8 que dispoe sobre as Diretrizes
Orÿamentarias para a elaboraÿao e execuÿao da lei Orÿamentaria para o
exercicio tmanceiro do ano de 2019 e da outras providencias. Continuando
com os trabalhos o Sr. Presidente solicitou a 1° Secretario para fazer uma
breve leitura no Projeto de Resolu<?ao n° 02/2018, que apos colocou em
discussao, nao houve orador e nao havendo orador ele submeteu em
\0ta9a0 e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de resoluÿao n°
02/2018. Nao havendo mais 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 finallzar agradeceu a todos e declarou
encerrada a presente sessao, da qual para constar lavrou-se a presente Ata,
que vai devidamente assinada.

Laercio Clemente de Souza
1n Secretario

l/kWfla Nih;i ncuis
T Secretario

Silas Ret»o dos Santos
Presidente
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