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ATA DA DECIMA SEXTA SESSAO ORDINARIA DO QUARTO
PERIODO LEG1SLATIVO DA DECIMA TERCE1RA LEGISLATURA.

Ao primeiro dia do mes de setembro do ano de dois mil e
vrnie is 20:00 horas. nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de
Sao Paulo, sirnada a Avenida Sao Joaquim n.° 754, na sede da Camara
Municipal, sob a Presidencia do Vereador Sidnei Antonio dos Santos e
secretanado pelo senhor Silas Rego dos Santos 1° secretario e o Sr.
Laercio Clemente de Souza 2° secretario, realizou-se a Decima Sexta
Sessao Ordinaria do Quano Periodo Legislative da Decima Terceira
Legislaiura. O Sr. Presidente solicitou ao la secretario para que fizesse a
verificacao dos Yereadores Presentes. que apos a chamada verificou-se
esiarem 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 vota9ao a ata da sessao
anterior e foi aprovada por unanimidade, que em seguida passou-se para o
EXPEDIENTE com a seguintes materias em pauta:

Oficio n° 92/10 de autoria do Sr. Prefeito Municipal
encaminhando projeto de lei complementar.

Indicacoes n° 289, 30 e 31/2020 de autoria do vereador Sr.
Carlos Alberto da Silva

Nao havendo mais nenhuma materia no expediente, neste

momento o Sr. Presidente convocou todos os senhores vereadores para uma
sessao extraordinaria que se realizara no dia tres de setembro de 2020, as
20:00 horas aqui nesta casa de lei, com a seguinte materia em pauta: Projeto
de Lei Complementar n °20/2020. Na sequencia passou para o tema livre,

Elcio da Silva Neves leu uma passagem
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nflo houve onulor e nflo luivendo onulor < ) Sr. Presldentc om sogulda
passou piirn o intcrvalo regimental. ApiYs o intervalo regimental, o Senhor
Sccrcti'irio lex. a verifleaÿflo dos veremlores presentes c liavendo m'lmoro
legal cm plem'irio o Sr. Presidenle deelaron rcahcrla a preset)to sessflo, Apds
eomunicou epic nflo possui nenluima malarias na ()l<l)l!M DO DIA.
Niln liavendo nenhuma materia cm panla na ordem do din paMMoii -NO

pitra as explicates pcssoais nflo houve onulor e nflo liavendo orador
o Sr. I’residente pitra llnali/ar agradeeeu a lodos e deelaron cnecrrada a
presente scssflo, da qual para conslar lavrou-se a presenlc Ala, cpie vai
devidamente usxinada.
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