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NONA SESSAO ORDINARIA DO SEGUNDOAT A DA DECIMA
PERIODO LEGISLATIVO DA DECIMA TERCEIRA LEG1SLATURA.

dezesseis dia do mes de outubro do ano de dois mil eAos
dezoito as 20hQ0min, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de
Sao Paulo, situada a Avenida Sao Joaquim n5 754, na sede da Camara
Municipal, sob a Presidencia do Vereador Silas Rego dos Santos e
secretariado pelo senhor Laercio Clemente de Souza \Q secretario e o Sr
Eicio da Silva Neves 2° secretario, realizou-se a Decima Nona Sessao
Ordinaria do Segundo Periodo Legislative da Decima Terceira Legislatura.
O Sr. Presidente solicitou ao lJ secretario para que fizesse a verificagao dos
Vereadores Presemes, que apos a chamada verificou-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 Regos dos Santos e Sivaldo
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, Presideme declarou aberta a presente Sessao, onde o
Sr. Eicio da Silva Neves fez a leitura de uina passagem Bibtica. Apos, o
Sr. Presidente solicitou que fizess'' a leitura da Ata da Sessao anterior que
colocada em votagao, foi aprovada por unanimidade e em seguida passou-se
para o EXPEDIENTE, com a seguinte materia em pauta,: J

Officio n° 208/20IS
encaminhando project) de iei

Parecer n° 34/20IS da Comissoes de Justiga e Redagao,
Finangas e Orgamenlo, Educagao Saude e Bern Estar Social, Obras e
Services Publicos e Defesa do Meio Ambiente sobre o Projeto de lei n°
15/2018.

de autoria do Sr, Prefeito Municipal

Parecer n° 03/20i8 da Comissao de Finangas e Orgamento sobre o
Projeto de Lei rf 14/20 18

L.dicagoes rf 43, 44 e 45 /2018 de autoria de varies vereadores,
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Moÿoes de Pesar n° 13, 14, 15, 16, 17, 18/2018
Mocoes n° 19 e 20/2018 der autoria do vereador Sr. Elcio da

Silva Neves.
Nao havendo mais nenhuma materia no expediente, passou para o

tema livre, usaram da palavra os seguintes vereadores:
Elcio da Silva Neves fez comentarios sobre sua indicatÿao, falou

sobre a nioÿao de apoio aos funcionarios do Correios e torce para que eles
consigam seu objetivo, Parabenizou todo pessoal da EE Donato
Rivelli” alunos, professores e diiecÿao, por ter sido destaque no cenario
estadual com excelente desempenho dos alunos na escola. Nao havendo
mais orador o Sr. Presidente, em seguida, passou para o intervalo
regimental. Apos o intervalo regimental, o Sr. presidente solicitou ao
Senhor Secretario para fazer a verificagao dos vereadores presences e
havendo riumero legal em plenario o Sr. Presidente declarou reaberta a
presente sessao. Apos comunicou que na ORDEM DO D1A
seguintes materias em pauta: Projeto de Lei n° 14 e 15/2018 e a Moÿao
n° 19 e 20/2018, que em seguida solicitou ao Sr. 1° Secretario para fazer

breve leitura no Projeto de Lei n° 14/2018 , em seguida colocou em

>

tern as

uma
primeira discussao nao houve orador e nao havendo orador ete submeteu em
primeira votaÿao e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de lei
n° 14/2018 em primeira votaÿao. Prosseguindo o senhor Presidente solicitou
ao Sr. 1° Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei n°
15/2018, em seguida colocou em
havendo orador eie submeteu em

discussao nao houve orador e nao
votacao e loi aprov ado por unanimidade

o referido projeto de lei rf 15/2018, continuando o senhor Presidente
solicitou ao Sr. 1° Secretario para fazer uma breve leitura na moÿo tf

discussao nao houve orador e nao
\0ta9a0 e loi aprovado por unanimidade

a referida Moqao n° 19/2018, continuando o senhor Presidente solicitou flj
ao Sr. 1° Secretario para fazer uma hi eve leitura na tnogfio n' 20 201 S . em

discussao nao houve orador e nao havendo orador ele
votaÿao e foi aprovado por unanimidade a referida Moÿao

J

19/2018, em seguida colocou em
havendo orador ele submeteu em

seguida colocou em
submeteu em
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n° 20/2018. Nao havendo mats nenhuma materia em pauta na ordem do
dia passou-se para as explicates pessoais, usarani da palavra os seguintes
vereadores:

Carlos Alberto da Silva Parabenizou o pessoal da escola pelo
bom desempenho alcanÿado em nfvel estadual na avaliaÿao de ensino;

agradeceu a todos que acreditaram e ' otaram no Deputado Itamar Borges
que sempre ajudou e conlinuara ajudando nosso municipio.

Sivaldo Antonio da Silva concorda coin as palavras do
companheiro, fez comentarios sobre o mogao de apoio aos correios e
parabenizou todos da escola e disse tambein que deveinos lembrar que
nossa escola desde os primeiros anos sempre tem tido bons ensinamentos; e
que o Deputado Itamar Borges continue trazendo recursos para nosso
municipio. Nosso prefeito atual acredito que fara um bom trabalho e bom
ter algo diferente na admimstraÿao sei que ele ja csta tentando resolver o
problemas das aguas em frente a casa de tenente e desejo boa sorte para o
Sr. Prefeito. Nao havendo mais oradores o Sr. Presidente para finalizar
agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessao, da qual para
constar lavrou-se a presente Ata, que vÿbdÿidamente assinÿria.

.Elcio dn Silva neves
2“ Secretariti
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