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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SAO PAULO
I

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

Aos dezessete dia do mes de setembro do ano de dois mil c
dezenove as 20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pcnsa, 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 l° secretario e o Sr.
Laercio Clemente de Souza 2° secretario, realizou-se a Decima Setima
Sessao Ordinaria do Terceiro Periodo Legislative da Decima Terceira
Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao l!l secretario para que fizesse a
verifica<;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, Jo3o
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 Elcio da Silva Neves leu uma
passagem Biblica. Apos, o Sr. Presidente solicitou ao 1 0 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 vota9ao a
referida ata da sessao anterior e foi aprovada por unanimidade.
Em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as seguintes materias em

pauta:

Oficio n° 170/2019 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando
projeto de lei.
Parecer n° 13/2019 da Comissao de Finanÿas e Orÿamento

Nao havendo mais nenhuma materia no expediente, passou para o tema
livre, nao houve orador e nao havendo orador, na sequencia passou
para o intervalo regimental. Apos o intervalo regimental, o Senhor



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

Avenida S3o Joaquim, 754 - CEP 15765-000
FONE/FAX: (17) 3692-1161

E-mail: camara@santanapontepensa.sp.gov.br
site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SAO PAULO

Secretario fez a verificaÿao dos vereadores presentes e havendo numero
legal em plenario o Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessao. Apos
comunicou que na ORDEM DO DIA tem a seguinte materia em pauta:
Projeto de lei n° 1 1/2019. na sequencia o Sr. Presidente solicitou ao Sr.
secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei n° 1 1/2019, apos
ele colocou em discussao, nao houve orador e nao havendo orador ele
submeteu em vota9§o e foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei n°
II/2019, nao havendo mais nenhuma materia em pauta na ordem do dia
passou-se para as explicates pessoais, usou da palavra o vereador Sr.
Laercio Clemente de Souza que agradeceu o Sr. Secretario da Saude que
recebeu os vereadores em sua sala para prestar alguns esclarecimento que
fosse solicitado, mas apesar de ter sido todos comunicados somente
compareceu 03 vereadores, mesmo assim o Sr. Secretario da Saude
conversou com o vereadores presentes e disse que esta a disposi9ao de
todos para qualquer esclarecimento, usou do aparte o vereador Sr. Sivaldo
Antonio da Silva disse que esteve la na reuniao, mas como estava poucos
vereadores decidiu nao efetuar nenhuma pergunta ao secretario da saude.
Usou do aparte o vereador Sr. Sidnei Antonio dos Santos e disse que
tambem esteve na reuniao e o Sr. Secretario da Saude disse que o
vereadores que quiserem podem marcar algum horario com ele que ele
atende. Continuou com a palavra o vereador Sr. Laercio Clemente de Souza
e disse fizemos a nossa parte que era marcar a reuniao e ele nos atendeu,
mas ele disse que esta a disposÿao de voces tambem que nao foram
reuniao. Nao havendo mais orador o Sr. Presidente para finalizar
agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessao, da qual para
constaK1avftWse a presente Ata, que vai devidamente assinada.

na

A

M'
Silas Rego dos Santos Sidnei Antonio dos Santos Laercio Clemente de Souza

Presidente1" Secretario 2° Secretario




