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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADQ DE SAO PAULO

ATA DA V1GESSIMA PRLMEIRA SESSAO ORDINARIA DO
SEGUNDO PERiODO LEGISLATIVO DA DECIMA TERCEIRA
LEGISLATURA.

vime dia do mes de novembro do ano de dois mil eAos
dezoito as 20h00min. nesta cidadc dc Santana da Ponte Pensa. Estado de
Sao Paulo, situada a Avertda Sao Joaquim n.° 754. na sede da Camara
Municipal, sob a Presidencia do Vereador Silas Rego dos Santos e
secretariado pelo senhor I.acrcio Clemente de Souza 1° secretario e o Sr.
blcio da Silva Neves 2P secroutrio, ivali/oii-so a Vigesima Primeira Sessio
Ordinaria do Segundo Periodo Lcgislativo da Decima Terceira Iegislatura.
0 Sr Prcsidente solicitou ao 1° secretario para que fizesse a verificaÿao dos
Vereadores s. que apos a chamada vorilicou-Mi e-oarem presumes
seguintes vereadores:- Antonio Domzete Bocchi. Carlos Alberto da SiUa,
F.Icio da Suui Ne\es. Joao Demidi. Caereio Clemente de Souza, Sidnei
Antonio dÿs Santos, Silas Royos dos Santos e Sivaldo Antonio da Silva,
Ausente o vereador Sr EJianuro Kubialti. Lsieve presente tambem o
advogado Sr Celso Gianini representante da empresa Gianini e Oii\eira
Advocacia. Havendo rcumeio legal cm plenario* o Sr. Presidente deelarou
aberta a preseme Sessao, onde o Sr. Llcio da Silva Neves fez a leitura de
uma passagem Biblica, Apos, o Sr Presidente solicitou ao Sr, l° Secretario
pile flzesse a leitura da Ala da Sessao anterior, apos elc colocou em
discussao, nao houve orador eJe submeteu cm voLaÿao, foi aprovada por
unartmidade e em seguida passou-se para o EXPEDlhNTE, com a seguime
materia empauta.:

I

Oflcio n° 235/2018 dc autoria do Sr. Prefeilo Municipal
encaminhartdo Projeto de Lei ,

Offclo na 236/20IS dc autoria do Sr, Prefeito Municipal
encaminhartdo Projeto de lei Compleniemar
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tonviie da Qua$e-Paroquia Senhora Santana para a inauguragao
(.Vtum (jicquetico que se realizara no dia 21 de novembro as 20 boras.

Pareceres n° 31 e 38 20! 8 das Comissoes de Justiga Redagao,
Ll-_'avio, Saude o Bern Fstar Social < Finangas c Orgamento, Obras e

Sen igm Pubficos e Defesa do meio Ambiente,

Nao juocudu mbs neniiutm.....ue......expedieme. passon para
o lerna livre, usaram da palaxraos seguintes vereadores:

J.aercio Clemente de Smi.’j to/ comenUirios sobre o ano que esta
quue termifiando, faUm sobre a reuniuo dus comissoes de quarta leira

houve dots projetos para emitir parecer e acho que os mestnos
drverumn a[ resentados com maior unteeedencia e nao na ultima honu
eu acho que e difieil administrar porque tacar pedra e muito faciJ mas
resolver toJos os problemas e difieil, parabenizo a administragao que
esLimos tendo, set que eviste algumas t’alhas tnas assim mesmo esta sendo
uma boa administragao, lamo a que o /ecu fez e que o Orides esta fazendo
hqje e urn bom irahalho. desde ja desejo a todos um feliz natal e bom ano
no\o a UHIOS.

I

t

SivaIdo Antonio da Silva concordo com as palavras do Laereio,
estou aqui nesta easa a seis anos nunca usei traiqSo com nenhum
companheiro, algumas \ezes falam algumas paiavras algumas criticas mas e
para o bem de nosso munieipio, quanto a reuncao das comissoes fizemos
nosxo dever e demos nosso parecer aos projetos. concordo com voce
l aercio que administrar e difieil e quando eiTamos e pedimos desculpa e
muito boniio Senhor Presidente quero fazer uma cobranga e dizer que eu
nao sou contra o funcionario que esta ocupando o cargo de motorista da
amhulancij mas esta designado para transportar pessoas na ambulaneia
quero sÿber se ele esta adequado para exereei este cargo, porque tern
pessoas qut falam que nao existe vereador para ver isso se esta correto ou
nao. Nao havendo mais oradores o Sr. Presidente, em seguida, passou
para o imervalo regimental Apos o intcrvalo regimental, o Sr, presidente
solicitor! uo Senhor Secretario para fazer a verificagao dos vereadores
preseiUes e ha\endp numero legal em plenario o Sr. Presidente declarou .LI



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA
CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida Sao Joaquim, 754 - CEP 15765-000
FONE/FAX: (17) 3692-1161

E-mail:
site: e<nsantanadapontepensa.sp gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SAO PAULO

reaberta a presente sessao. Apos comunicou que na ORDEM DO D1A
tein as seguintes materias cm pauta: Projeto de Lei n° IB /2018 e o
Projeto de lei Complementar nD 26/2018, que em seguida o Sr. Presidente
solicitou ao Sr. 1° Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei
n° 18/2018 apos ele colocou em discussao nao houve orador e nao
havendo orador ele submeteu em votaÿao e foi aprovado por unanimidade
o referido projeto de lei n° 18/2018. Em seguida ele solicitou ao Sr. 1°
Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei Complementar n°
26/2018 , apos ele colocou em discussao nao houve orador e nao havendo
orador ele submeteu em votacao e foi aprovado por unanimidade o
referido projeto de lei complementar n° 26/2018. Nao havendo mats
nenhuma materia em pauta na ordem do dia passou-se para as explicates
pessoais, nao houve orador: e nao
para finalizar agradeceu a todos c declarou encerrada a presente sessao, da
quaI para eonstar Javrou-se a preserite

havendo orador o Sr. Presidente

iue vai devidamsmÿsissinada,

K lein dil Silv A

20 Secretario
Laercio Clemente de Sou/a.
P Secretario

Silas Rego dos Santos
Presidente

neves
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