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ATA DA QUARTA SESSAO EXTRAORDINARY DO QUARTO
PERJODO LEGISLATIVO DA DECIMA TERCEIRA LEGISLATURA.

outubro do ano de dois mil e vinte asAos vinte e sete dias do mes de
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

Laercio Clemente dei senhor Silas Rego dos Santos la secretaria e o Sr.
Souza 2° secretario, realizou-se a Quarta Sessao Extraordinaria do Quarto
Periodo Legislative da Decima Terceira Legislatura. O Sr. Presidente solicitou
ao la 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.
Laercio Clemente de Souza 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.°.09/2020 e o Projeto de Resoluijao n° 02/2020, que apos o Sr.
Presidente solicitou ao la Secretaria que fa?a a leitura do Projeto de Lei n.°
09/2020. Apos o Sr. Presidente colocou em discussao, usou da palavra o
vereador Sr. Elcio da Silva Neves e disse que o Sr. Prefeito deveria ate ganhar
mais porque ele larga seus afazeres e seus familiares para viajar correndo grande
risco nestas estradas. Nao havendo mais oradores o Sr. Presidente submeteu em
vota9ao o Projeto de Lei n° 09/2020 e foi aprovado por Unanimidade.
Na sequencia o Sr. Presidente solicitou ao la Secretaria que fa?a a leitura do
Projeto de Resolu9§o n.° 02/2020, que apos colocou em discussao,
usaram da palavra os seguintes vereadores:

£

5

�



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSAjgygj,.
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

m
s

�
Elcio da Silva Neves sugeri aos colegas que fosse o piso salarial da prefeitura o

salario dos vereadores, mas como a maioria achou melhor manter quase o
mesmo salario tambem concordei com eles.
Carlos Alberto da Silva acho justo o valor que foi fixado, o vereador ajuda a
comunidade sempre por isso acho que nao deve abaixar o salario porque senao
nao tera conditÿoes de ajudar a nossa comunidade. Nao havendo mais oradores o
Sr. Presidente colocou em votaÿao o Projeto de Resolufao n° 02/2020 e foi
aprovada por Unanimidade. Nao havendo mais materia na ordem do dia a tratar
e para ftnalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessao, da qual
para constar layrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada.

r Silas Rego do» Santos
1° Secretario

Sidnei Antonio dos Santos Laercio Clemente de Souza
2° SecretarioPresidente
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