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TERCEIRA SESSAO EXTRAORDINAKIA IX)ATA DA
PERIODO LEGISLATIVE) DA DECIMA TERCEIRA LEGISLATURA.

QUARK)

Aos treze dias do mes dc outubro do ano de dois mil c vinte as
20:00 horas, nesta cidade dc Santana da Ponte Pcnsa, Estado dc Sao Paulo,
situada a Avcnida Sao Joaquim n.° 754, na scdc da Camara Municipal, sob a
Presidencia do Vereador Sidnci Antonio dos Santos c sccrctariado pclo
senhor Silas Rego dos Santos l" secretaria c o Sr. Laercio Clemente de
Souza 2° secretario, realizou-se a Terceira Sessao Extraordinaria do
Quarto Periodo Legislative da Decima Terceira Legislatura. O Sr. Presidente
solicitou ao 1" secretario para que fizesse a verificaÿao 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. Havendo
numero legal em plenario, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessao,
onde a Sr. Elcio da Silva Neves leu uma passagem Biblica. Apos o Sr.
Presidente solicitou ao Sr. 1° Secretario para fazer a leitura da ata da sessao
anterior, que apos ele colocou em discussao nao houve orador e nao havendo
orador ele submeteu em vota<?ao e foi aprovado por unanimidade a ata da sessao
anterior, Apos passou-se para a ORDEM DO DIA com a seguinte materia em
pauta: Projeto de Lei n.°.08/2020, que apos o Sr. Presidente solicitou ao la
Secretaria que fa?a a leitura do Projeto de Lei n.° 08/2020. Apos o Sr.
Presidente colocou em discussao, usaram da palavra os seguintes vereadores:
Carlos Alberto da Silva acho que nao era uma boa hora de mandar este projeto,
ja deveriamos ter efetuado antes, nao concordo com ele por isso vou votar
contra.

Sivaldo Antonio da Silva tambem acho que deveriamos ter apresentado este
projeto bem antes, agora estamos em periodo eleitoral, por isso vou votar contra
este projeto.

3



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

Avenida Sao 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

Laercio Clemente de Souza acho importante ter bastante gente na sessao para
ver o trabalho do vereador. temos que votar este projeto pois ele fixara os
subsidies dos agentes politicos para os proximos anos,.
Elcio da Silva Neves outro dia foi falado sim deste projeto, passei aqui outro dia
e tinha unta copia deste projeto mais era diferente deste apresentado hoje, iria ter
um aumento a inflacao aos agentes politicos, gostaria que este aumento fosse
dado tambem a todos os funcionarios, a tentei conversar e disse que gostaria de
fazer uma ressalva que o salario do presidente fosse igual do vereador. Nao
havendo mais oradores o Sr. Presidente submeteu em votatjao o Projeto de Lei
n° 08/2020 e foi rejeitado por 05 votos contrario e 03 votos favoraveis, nao
havendo mais materia na ordem do dia a tratar o Sr. Presidente neste
momento efetuaou uma convocacao a todos os senhores vereadores para uma
sessao extraordinaria a se realizar no dia 15/10/2020, as vinte horas aqui nesta
casa de lei, para analisarem os projetos de leis complementares n° 22 e 23/2020, e
para finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessao, da qual
para con: /rou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada.
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Presidente
Silas Rego dos Santos
1° Secretario 2° Secretario
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