
ATA DA REUNIAO DE POSSE DA COMrSSAO DE
DEFESA DO MEIO AMB1ENTE,

Aos quinze dias do mes de Janeiro de dois mil e
dezenove, as vinte horas e vinte minutos, no predio da
Camara Municipal de Santana da Ponte Pensa, sito a Av. Sao
Joaquim n.° 754, compareceram os seguintes vereadores:-
Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva, Elcio
da Silva Neves, Eliandro Rubiatti, Joao Deruidi, Laercio
Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos Santos, Silas Rego
dos Santos e Sivaldo Antonio da Silva que reuniram-se
para escolha e formaÿao das comissoes permanentes, e que
observando os termos regimentals, foram feitas de comum
acordo pelo presidente da Camara, e a ComissSo de Defesa do
meio Ambiente, ficou assim composta com os membros:-
JOAO DLROIDI , CARLOS ALBERTO DA SILVA E SILAS
REGO DOS SANTOS. Logo apos o Sr. Presidente da
Camara, deelarou constituida a comissao de Defesa do Meio
Ambiente, da Camara Municipal de Santana da Ponte Pensa,
para o bienio de 2019/2020 e empossados os membros aeima
citados. Ficou deflnido quo os Presidentes das Comissoes
Permanentes se reunirao toda quinta feira que anteccde a
terceira terÿa feira de cada mes, as 20:00 (vinte) boras, no
predio da Camara Municipal, sob a Presidencia do Presidente
da Camara, para examinar assuntos de interesse comum das
comissoes, Caso a quinta feira que antecede a terceira terÿa
feira de cada mes reeai num feriado a reuniao sera realizada no
primeiro dia util subsequente ou que antecede. As Comissoes
Permanentes sc reunirao, ordinariamente, no edifico du
Camara, toda quinta feira que antecede a terceira ter<;a feira de
cada mes, as 20:30 (vinte horas e trinta minutos). Caso a
quinta feira que antecede a terceira terÿa feira de cada mes
reeai num feriado a reuniao sera realizada no primeiro dia util
subsequente ou que antecede. Nada mais havendo a tratar, eu
Sidnei Pcnha Delsim, secretariei e lavrei a presente ata que vai
por mim assinada, pcio Sjÿ
presentes.

£ e demais vercadaÿe:
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