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M
DHC1MA SEGUNDA SESSAO ORDINARIA DOATA DA

QUARTO PERlODO LEOISLAT1VO DA DECIMA TERCEIRA
LEG1SLATURA.

sete dia do mes de julho do ano de dois mil e vinte
as 20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de Sao
Paulo, situada a Avenida S8o 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.
Laercio Clemente de Souza 2° secretario, realizou-se a Decima Segunda
SessSo Ordinaria do Quarto Periodo Legislativo da Decima Terceira
Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao T* secretario para que fizesse a
verifica9§o dos Vereadores Presentes, que apos a chamada verificou-se
estarem presentes os seguintes vereadores:- Antonio Donizete Bocch,
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 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.
Biblica. Apos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretario para que fizesse
a leitura da Ata da Sessao anterior, que colocada em discussao nao houve
orador e nao havendo oradores ele submeteu votaQao a ata da sessao
anterior e foi aprovada por unanimidade, que em seguida passou-se para o
EXPEDIENTE e informou que nao possui nenhuma materias em pauta e
nao havendo nenhuma materia no expediente, passou para o tema livre,
usaram da palavra os seguintes vereadores:

Sivaldo Antonio da Silva parabenizou o Sr. Preteito pela
aquisÿao do onibus, fz comentario sobre o recapeamento de asfalto onde
construiu a galerias de aguas nas ruas da cidade, comentou sobre a 1110980
de pesar pelo falecimento do Sr. Jose Camara Lopes, sobre a ret'oraia do
centro de saude achou muito pequena acha que deveria ser maior, Vossa
Excelencia poderia procurar saber sobre a reforma, esta fazendo a reforma

Aos

Elcio da Silva Neves leu uma passagem
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do Centro Comunitario, pergunto porque sou cobrado e muitas vezes n§o
tenho resposta pois nao sou informado de como esta sendo feita a obras.

Elcio da Silva Neves acho que deveria podar as mangueiras na
vicinal Elzirio Martins de Souza acredito que dara maior visao aos
motoristas e tambem mais espa?o para quern faz caminhada assim pode ate
evitar acidente. Acho que deveria colocar caixas coletoras de lixo na zona
rural. Quanto a nao ter sido feitas as mocao de pesar acho que foi falha
nossa e nao havendo mais oradores O Sr. Presidente em seguida passou
para o intervalo regimental. Apos o intervalo regimental, o Senhor
Secretario fez a verifica5ao dos vereadores presentes e havendo numero
legal em plenario o Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessao. Apos
comunicou que
Mofoes de Pesar n° 01. 02., 03, 04, 05, 06, 07, 08, e 09/2020, que apos o Sr.
Presidente colocou uma a uma em discussao nao houve orador e nao
havendo orador ele submeteu em vota<?ao uma a uma e todas foram

mais nenhuma materia em

possui as seguintes materias na ORDEM DO DIA.

aprovadas por unanimidade. Nao havendo
pauta na ordem do dia passou-se para as explica9oes pessoais nao houve
orador e nao havendo orador o Sr. Presidente para fmalizar agradeceu a
todos e declarou encerrada a presente sessao, da qual para constar lavrou-se

presente Ata, que vai devidamente assinada.a

Sidnei Antonio dos Santos Laercio Clemente de Souza
2° Secretario

Silas Rego dos Santos
1° Secretario Presidente
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