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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SAO PAULO

ATA DA DECIMA SEXTA SESSAO ORDINARIA DO SECUNDO
PERiODO LEGISLATIVO DA DECIMA TERCEIRA LEGISLATC RA.

Aos quatro dia do mes de setembro do ano de dois mil e dczoito
as 20h00mm, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa. Estado de Sao Paulo.
situada a Avenida Sao Joaquim n.° 754, na scde da Camara Municipal, sob a
Pvesidencia do Vercador Silas Rego dos Santos e secretariado pelo senhor
Laercio Clemente dc Souza l° secretario e o Sr. Elcio da Silva Neves 2°
secretario* realizou-se a Decima Sexta Sessao Ordinaria do Segundo
Periodo Legislative da Decima Terceira Legislature. O Sr. Presidente
solicitou ao 1' secretario para quo fizes.se a verificacao dos Vereadores
Presentes, quc apos a chamada verificou-se estarem presentes os seguintes
vereadores:- Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva, Elcio da
Silva Neves, Eliandro RubiattL Joan Deroidi. Laercio Clemente de Souza,
Sidnei Antonio dos Santos, Silas Regos dos Santos e SivaIdo Antonio da
Silva. Esteve presente tambem o advogado Sr. Celso Gianini representante
da empresa Gianini e Oliveira Advocacia. Havendo numero legal em
plenario, o Sr. Presidente declarou aberta a preseme Sessao, onde o Sr.
Elcio da Silva Neves fez a leitura de uma passagem Bibllca. Apos, o Sr
Presidente solicitou quc lizesse a leitura da Ala da Sessao anterior, que
colocada em votagSo, fol aprovada por unanimidade e em seguida passou-se
para o EXPEDfENTE, nao tinha nenhuma materia em pauta. Nao havendo
nenhuma materia no expediente, paysou para o tema livre, usou da palavra o
vereador Sr. Sivaldo Antonio da Silva e fez critica construtiva que no dia
do \elorio foi passado veneno na :ua e deveriam nao passar perto do velorio
pois tinha muiia gente c atingiu a velorio todo a fumaÿa, ate mesmo
sufocando as pessoas que ali esmvam, acho que deve ser tomadas
providencias para nao acontecer niais esse fato. Sabemos que o Sr. Preleito
esta com um problems de saude ja a duas semanas nao esta atendendo na
preleitura ele poderia pedir licenga e colocur o vice para mender na
prefeitura pois sabemos que ele e bastante enpaeitado para exercer esUt
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luiVio c resolveria o probtema da populagao que nao esta tendo
itendimento para resolver seus problemas junto a prefeiuira. Nao havendo
mats orador o Sr. Presidents em seguida, passou para o intervalo
regimental Apos o intervale regimental, o Sr, presidente solicitou ao
Senhor Seeretario para fazer a verifkaÿao dos vereadores presenter e
havendo numero legal em plenario o Sr. Presidente declarou reaberla a
presente sessao. Vpos comunicou que na ORDPVI DO DIA nao tem
nenhuma materias em paula. Nao havendo 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 agradeceu a todos e
declarou encerrada a presente sessao, da quaI para constar lavrou-se a
presente Ata, que vui devidamente ussinada,
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