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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SAO PAULO

QUARTA SESSAO ORDINARI A DO SEC.UNDOATA DA DECIMA
PERIODO LEGISLAT1VO DA DECIMA TERCEIRA LEG1SLATURA.

Aos sete dias do mes de agosto do ano do dois mil e dezoilo as
ZOliOOmin, nesta eidade de Santana da Ponte Pensa, Estado do Sao Paulo,
situada 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 l° secretari.o e o Sr. Elcio da Silva Neves 2L
secretaries realizou-se a Decima Quarta Scssao Ordinaria do Segundo
Periodo Legislative da Decima Terceira Legislature. O Sr. Presidents
solicitou ao la secretario para quo fizesse a verificaqao dos Vereadores
Presentes, que apds a chamada verifieou-se esiarem presentes os seguintes
vereadores:- Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva, Elcio da
Silva Neves, Eliandro Rubiatti, Joao Deroidi, i.aercto Clemente dc Souza,
Sidnei Antonio dos Santos, Silas Regos dos Santos e Sivaldo Antonio da
Silva. Esteve presente tair.bem o advogado Sr. Cclso Gianini representante
da empresa Gianini e Oliveira Advocacia. Havendo numcro legal em
plenario, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessao, ondc o Sr
Elcio da Silva Neves fez a leitura de uma passagem Bfblica. Apos, o Sr.
Presidente solicitou que fizesse a leitura da Ata da Sessao anterior, que
colocada em votaÿao, toi aprovada por unanimidade e em seguida passou-se
para o EXPEDIENTE, com as seguintes materias em pauta:
Parecer do Tribunal de Comas do Estado dc Sao Paulo referente as Contas

da Prefeitura Municipal de Santana da Ponte Pensa, SP, referente as contas
do exerdcio financeiro de 2016 de responsabilidade do Sr. Jose Aparecido
de Melo.
Edital comunieando qLie as contas da Prefeitura Municipal de Santana da
Ponte Pensa SP, referente
responsabilidade do Sr. Jose Aparecido de Melo, encontra
administrativa desta camara a disposigao para exame e apreciaÿao.

exerdcio financeiro de 2016 de
-se na secretarial
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Ic [Vcrein l egislativo n 01 2fHS reference a aprovaÿSo da Conlas
tura Municipal docxercicio financciro de 2(Hb,

da C onussÿo de Finanÿas c Ornamento referente ao Parecer do
de i onus do Estado de Siio Paulo referente as Contas da
Municipal dc Santana da Ponte Pensa, SP. referente as contas do
dc 2o|hdc re*'non4' ihilidade do Sr Pose Vparecido de Melo

Indieasnes n }2 11, 34, 35, 36 e 37 2018 de autoria de varies vereadores,

Nio havendo mais nenhuma materia no expedients passou para o tema
h\ re. usou d.i pala\ ra o \ercador Sr, I aercio L lemente de Souza e disse nos
vertadores somos muiios criiieados muitas vezes falam mal da gente mas
procuremo sempee trabalhar para nosso municipio, o Sr, Prefeito esta
lu/cndo um bom irahalho tern varias obras na eidade, a obras muitas vezes
deparam com cenas dificuldadcs que lem proprietario que so liberava a
obras de esgoto arraneassem algumas an.ores. No parque D'Aguas
\indalos estao entrando la fora de hora, aeho que colocar camara nao
resolve, tern que lomar atitudes e punir quern faz isto, nos vereadores temos
que tomar atitudes e ajudar o Sr. Prefeito pois grande parte da populaÿao
esta vendo isto, Nao havendo mais orador o Sr. Presidente, em seguida,
paÿou para o intervalo regimental. Apos o intervalo regimental, o sr.
presidente solicitou ao Senhor Seeretario para fazer a verificaÿao dos
vereadores presemes e havendo numero legal em plenario o Sr. Presidente
dcelarou reaberta a presente sessao. Apos comunicou que na ORDEM DO
I)l \ nao tern nenhuma materias em pauta. Nao havendo
materia em pauta na ordem do dia passou-se para as explicates pessoais,
usou da palavra o vereador Sr. Elcio da Silva Neves todas as indicates
apreÿentadas SJO de grande valia, tez comentarios sobre sua indicaÿao e
disse que para inib'ir estas pessoas temos que valer a
JarJim Primavera existem muitas valas abertas, converse!
proprietario e ele me disse que loco ira tomar medidas para arrumar essas
v alas, nossa eidade esta bonita prefeito esta fazendo varias obras.
havendo mats orador o Sr. Presidente para finalizar agradeceu a todos e
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tkvlarou cnccrrada a presentc sessao. da qual para constar lavrou-se a
prcNcnlc Ata. quo vai dc\ idamcnte assinada*
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