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SET1MA SESSAO ORDINARIA DOATA DA
QUARTO PERIODO LEGISLAT1VO DA DECIMA TERCEIRA
LEGISLATURA.

DECIMA

Aos quinze dia do mes de setembro 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 Sao 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 Setima
Sessao Ordinaria do Quarto Periodo Legislative da Decima Terceira
Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao la secretario para que fizesse a
verificatjao 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 vota?ao a ata da sessao
anterior e foi aprovada por unanimidade, que em seguida passou-se para o
EXPEDIENTE com a seguintes materias em pauta:

Indica9oes n° 32 e 33/2020 de autoria de varios vereadores
Nao havendo mais nenhuma materia no expediente, na

sequencia passou para o tema livre, nao houve orador e nao havendo
orador O Sr. Presidente em seguida passou para o intervalo regimental.
Apos o intervalo regimental, o Senhor Secretario fez a verificapSo dos
vereadores presentes e havendo numero legal em plenario o Sr. Presidente
declarou reaberta a presente sessao. Apos comunicou que nao possui

Elcio da Silva Neves leu uma passagem
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nenhuma materias na ORDEM DO DIA.
materia em pauta na ordem do dia passou-se para as explicates pessoais
usou da palavra o vereador Sr. Carlos Alberto da Silva e parabenizou o
vereador Sr. Silas pcla indicaÿo e informou quc no ano retrasado e passado
flz tambem esta indicaÿao e nao fui atendido mas que cla e de grande valia
para nossa popuIa?ao, como neste final de semana aconteceu um grande
incendio aqui em nosso municipio que causou grandes prejuizos para alguns
mumcipes, acredito que se tivesse esse caminhao piba teria ajudado muito e
tambem serve para lavar as ruas da cidade quando necessario, como
sabemos hoje tera as escolhas do candidatos para o proximo pleito eleitoral
desejo boa sorte a todos que serao candidatos. Nao houve mais oradores e
nao havendo mais oradores o Sr. Presidente para finalizar agradeceu a
todos e declarou encerrada a presente sessao, da qual para constar lavrou-se
a presente Ata, que vai devidamente assinada.

Nao havendo nenhuma
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Sidnci Antonio dos Santos Lacrcio Clemente de Sotua
2° Secretario

Silas Rego dos Santos
1° Secretario Presidente
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