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ATA DA DECIMA
SEXTA SESSAO ORDINARIA DO TERCEIRO
PERIODO LEGISLATIVO DA DECIMA TERCEIRA LEGISLATURA.
setembro do ano de dois mil e
Aos
tres dia do mes de
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.
Sexta
Laercio Clemente de Souza 2° secretario, realizou-se a Decima
Sessao Ordinaria do Terceiro Periodo Legislative da Decima Terceira
Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao la secretario para que fizesse a
verificatpao dos Vereadores Presentes, que apos a chamada verificou-se
Antonio Donizete Bocchi,
estarem presentes os seguintes vereadores: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 numero legal em plenario, o Sr. Presidente declarou
aberta a presente Sessao, onde o Sr Laercio Clemente de Souza leu uma
passagem Biblica. Apos, o Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretario para que
fizesse a leitura da Ata da Sessao anterior, que colocada em discussao, nao
houve orador e
nao havendo mais oradores ele submeteu votaÿao a
referida ata da sessao anterior e foi aprovada por unanimidade.

Em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as seguintes materias em
pauta:

Indica9oes

n°

33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39/2019

de autoria de varios

vereadores
Nao havendo mais nenhuma materia no expediente, passou para o tema
livre,
Usou da palavra o vereador Sr. Carlos Alberto da Silva e agradeceu o
Deputado Estadual Itamar Borges que liberou uma verba de R$ 80.000,00
para a Saude de nossa cidade. Fez uma critica ao Sr. Prefeito sobre
a
constru9ao da arquibancada no mini campo de nossa cidade e a constÿao
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de uma ponte no bairro da baixada seca que ainda nao foram feita estas
obras e nao havendo mais
oradores, o Sr. Presidente em seguida
solicitou a todos os senhores vereadores que entreguem as declara9oes de
bens referente ao ano de 2019 na secretaria desta casa visto tratar de
obriga9ao de todos os edis.na sequencia passou para o intervalo regimental.
Apos o intervalo regimental, o Senhor Secretario fez a verifica9ao dos
vereadores presentes e havendo numero legal em plenario o Sr. Presidente
declarou reaberta a presente sessao. Apos comunicou que na ORDEM DO
DIA nao tern nenhuma materia em pauta, e nao havendo nenhuma
materia em pauta na ordem do dia passou-se para as explica9oes pessoais,
usou da palavra o vereador Sr. Carlos Alberto da Silva e disse que gostaria
nao
de saber porque o secretario da saude ftca ate tarde no seu servi90 e
havendo
orador o Sr. Presidente para finalizar agradeceu a todos e
declarou encerrada a presente sessao, da qual para constar lavrou-se a
presente V\dCqde'Vai devidamente assinada.

Silas Rego dos Santos
1° Secretario

Antonio dos Santos
Presidente

Laercio Clemente de Souza
2° Secretario

