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SANTANA DA PONTE PENSA ESTADO OE SAO PAULO

Ql IN PA SESSAO ORDINAR1A DO SEGUNDOVI V DA DftIMA
PIRIODol f GISI VJA'ODA DPCIMA EFRCEIR A LEGISLATURA,

Aw vinte e um dia do de agosto do ano de dois mil e
dc/oiio .is 20h00min, ncsia ctdade dc Santana da Ponte Pensa, Estado de
Vm Paulo, situada .1 Vvemda Sao Joaquim n. 754, na sede da Camara
Municipal, sob a Presidenda do Vereador Silas Rego dos Santos e
secrciamido pclo senhor I aercio Clemente de Sou/a 1° secretario e 0 Sr.
I It to da Silva V \e- 2 secreurio, reali/ou-se a Deeima Quinta Sessao
>rdnurta do v, ind»» Peruxlo I , 1 Litivo da Deeima Terceira Legislature.

OSl Pn dente solicitor! ao 1 1 secretario par.i qnc li/esse a verifica<;ao dos
Vereadores Presumes, que apo> a ehamada verifieou-se estarem presentes os

ink's vert id >rcs ■ Vntonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva,
Elcio da Silva Neves. \ liandro Rubiatti. Joao Derotdi, Laercio Clemente de
Non .i SidMe 1 Vntonio dos Santos, Silas Regos dos Santos e Sivaldo
Antonio da Silva, I stove presente tamhem o advogado Sr, Ceiso Gianini
rcpresentanie da empresa Gianini e Oliveira Advoeacia, Havendo numero
legal em pienario, o Sr, Presidente dedarou aberta a presente Sessao, onde o
Si \ kio da Silva Neves fez a leitura de uma passagem Biblica. Apos, 0 Sr.
Presidente solicitor! que fizesse a ieitura da Ata da Sessao anterior, que
colocuda em vouivao, foi aprovada por unanimidade e em seguida passou-se
par a o I XPPDIF NTE, com as seguintes materias em pauta:
lUkios n 1 7s 1 7b e 180 2018 do autoria do Sr. Prefeito Municipal
encaminhando v arios projetos de leis compiementares.
i onvite da Junta do Service Militar de Santana da Ponte Pensa, para todos
os \ ereadores para a Cerimonia de Solenidade de Compromisso a Bandeira
Vidonal e da I ntrega de Certilicado de Despensa de Incorporaqao
reali/ado no dia 71 08 2018, as 14 horas na Camara Municipal de Tres
1 rontciras
Parcsores nl‘ M e 32 2018 das ComissSes de Justiÿa e RedaqSo, Finanÿas e

>1 s imemo, I ducaqao Saude e Beni Fsta Social, Obras de Services Piiblicos
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e Defesa do Meio Ambiente, sobre os Projetos de Leis Complementares n*
23 e 24/20 1 8.
Nao havendo mats nenhuma materia no expedients passou para o tema
livre, usou da palavra o vereader Sr, Carlos Alberto da Silva venho aqui
para cobrar que tempos atras o eaininhao da Prefeitura estava tirando terra

do loteamento o foi dito que seria para nsar a terra nnra rapar buraco nas
estradas do munirtpio, tem uina estrada no municiplo que esta interditada
poderia usar daquela terra para tapar buraco e desimpedir a referida estrada
que trarla grande ajuda a aqueles inunicipes que necessitam da mesma. Tem
algumas obras que comeÿou e nao acabou e ja eomeqou outra e esta obra
parada vem eausando muito transtornos aos inunicipes que vivem ao redor
destas obras, pois o tempo esta seco e causa muita poeira a todos. Usou do
aparte o vereador Si\ Llcio da Silva Neves e disse que conversou com o
representante da empress para resolver este problems e cle disse que em
breve ira resolver este problems mas ate agora nao fez nada. Nao havendo
mais orador o Sr. Presidente, em seguida, passou para o intervale
regimental. Apos o intervalo regimental, o Sr. presidente solicitou ao
Senhor Secretario para fazer a verificaqao dos vereadores presentes e
havendo numero legal em plenario o Sr. Presidente declarou reaberta a
presente sessao, Apos comunicou que na ORDEM DO D1A
seguintes materias em pauta; Projetos de Leis Complementares n° 23 e
24/2018 e o Projeto de Decreto Legislativo na 01/2018, que apos o Sr
Presidente solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma breve leitura no
Projeto de Lei Complementar n° 23/20! 8, que apos coloeou em discussao
nao houve orador e nao havendo orador ele submeteu em votaqao e foi
aprovado por unanimidade o referido projeto de lei. Prossetuiindo
trabalhos o Srr Presidente solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma breve
leitura no Projeto de Lei Complementar n° 24/2018, que apos colocou
discussao nao houve orador e nao havendo orador ele submeteu em votaqao
e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de lei, Na sequencia o Sr.
Presidente solicitou ao Sr. Secretario para fazer um breve leitura no Projeto
de Decreto Legislativo n° 01/2018. que apos ele coiocou em 1° e 2°
discussao nao houve orador e nao havendo orador ele submeteu
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e em segunda votaÿIo c foi aprovado poi unammidade o Projeto do Deereto
LegisJativoO n° 0I /2018. Nao havendo mais nenhuma materia em pauta na
ordem do dia passou-se para as explicates pcssoai nao hou\e orador e
nao ha\ endo
declarou cncerrada a presente sessao, da quaI para constar la\ rou-se a
presente Ata, que \ ai devidamente assinada

orador o Sr. President para finali/ar agradeceu a todos e
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I.aercio Clemente de Souza
I" Secretario 6km da Sik J nt\r*

2" SecretaHo
Silas Kc»o dos Santos

President

k.


	20180919_164211.jpg
	20180919_164226.jpg
	20180919_164233.jpg



