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ATA DA QUINTA SESSAO ORDINARIA DO TERCEIRO PERIODO
LEGISLATIVO DA DECIMA TERCEIRA LEGISLATURA.

Aos dezenove dias do mes de mar9o do ano de dois mil e
dezenove as 20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado
de Sao Paulo, situada a Avenida Sao Joaquim n.° 754, na sede da Camara
Municipal, sob a Presidencia do Vereador Sidnei Antonio dos Santos e
secretariado pelo senhor Silas Rego dos Santos 1° secretario e o Sr.
Laercio Clemente de Souza 2° secretario, realizou-se a Quinta Sessao
Ordinaria do Terceiro Periodo Legislative da Decima Terceira Legislatura.
O Sr. Presidente solicitou ao la secretario para que fizesse a verificav'ao dos
Vereadores Presentes, que apos a chamada verificou-se estarem presentes os
seguintes vereadores:- Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva.
Elcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti, Joao Deroidi, Laercio Clemente
de Souza , Sidnei Antonio dos Santos, Silas Rego dos Santos e Sivaldo
Antonio da Silva, Esteve presente tambem o advogado Sr. Celso Gianini
representante da empresa Gianini e Oliveira Advocacia. Havendo ntimero

legal em plenario, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessao, onde o

Laercio Clemente de Souza leu uma passagem Biblica. Apos, o Sr.
Presidente solicitou ao 1° Secretario para que fizesse a leitura da Ata da

discussao. nao houve orador e nao

Sr.

Sessao anterior, que colocada em
havendo orador ele submeteu vota?ao e foi aprovada por unanimidade, que

seguida passou-se para o EXPED1ENTE. com as seguintes materias emem
pauta:
Ofjcio n° 71 e 72/2019 de autoria do Sr. Preteito Municipal 3encaminhando
Projeto de Lei e De Lei Complementar.

Mensagens de autoria do Sr. Preteito encaminhando Projetos de Lei e de
Leis Complementares.

Indicates n° 14, 15. 16, 1 7 e 1 S 20 1 9 de autoria de \ arios vereadores.
Nao havendo mais nenhuma materia no expediente, passou para o tema

nao houve orador e nao havendo orador o Sr. Presidentelivre, em
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M-'guida passou para o intervalo regimental. Apos o intervalo regimental, o
Senhor Secretario fez a verificaÿao dos vereadores presentes e havendo
numero legal em plenario o Sr. Presidente declarou reaberta a presente
scssao. Apos comunicou que na ORDEM DO D1A tern a seguintes
materia em pauta: Projetos de l.cis n° 05, 06 e 07/2019 e os Projetos de Leis
t'omplementares n° 1 1 e 12/2019, que apos o Sr. Presidente colocou um a
urn em diseussao nao houve nenhum orador e ele submeteu um a um em
votavao e todos toram aprovados por unanimidade, nao havendo mais
nenhuma materia em pauta na ordem do dia passou-se para as explicates
pessoais, usou da palavra o vereador Sr. Sivaldo Antonio da Silva e disse
que o prefeito deveria atender todos as nossas indicates, acho que a
indicavao dos Banheiros da Feira do Produtor deveria ser atendida com
urgencia pois sempre tern festas neste local, 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 vai
devidumente assinada.

kJ
Silas ke<»o ifos Santos
I" Secretario

Sidnci Antonio dos Santos Laercio Clemente de Souza
2° SecretarioPresidente




