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APRESENTAÇÃO 

 
 

 

A transparência nas atividades das instituições públicas e de 

representantes políticos deve ser tratada como pilar fundamental da 

democracia, e essa é uma das premissas do trabalho  desenvolvido 

pela Câmara Municipal de  Santana da Ponte Pensa. Por esse motivo 

que o Legislativo  Santanense insiste em manter-se em permanente 

exercício de divulgação de suas ações, de modo que a  comunidade 

local tenha a possibilidade de monitorar todas as atividades 

desenvolvidas por esta Casa de Leis ao longo dos anos. Neste 

contexto, a Câmara Municipal de  Santana da Ponte Pensa torna 

público o Relatório Anual de Atividades, referente à 1ª  Período 

Legislativo da 13ª Legislatura do Legislativo  Santanense.  Trata-se 

de um documento que compila todas as ações desenvolvidas pela 

Casa, nas funções de seu corpo administrativo, e pelos 

parlamentares a ela vinculados. Nesta publicação, qualquer cidadão 

será capaz de verificar e analisar a atuação de cada representante 

eleito pela comunidade local para defender seus interesses, por meio 

de uma detalhada descrição das atividades desenvolvidas. 

Do ponto de vista da democracia, a publicação deste Relatório 

representa a pública expressão da compreensão dos corpos 

parlamentar e funcional da Câmara Municipal de  Santana da Ponte 

Pensa, SP, acerca da necessidade de transparência democrática dos 

Poderes Públicos, sejam os âmbitos Municipal, Estadual ou Federal. 



Importante salientar, ainda, que este gosto demonstrado pela Câmara 

Municipal de  Santana da Ponte Pensa em abrir à comunidade todas 

as suas atividades advém da  plena confiança na realização de suas 

funções em acordo com toda a ética republicana e, sobretudo, 

respeito aos verdadeiros beneficiários dos Poderes Públicos: os 

cidadãos.    

Dessa forma, na condição de Presidente desta Casa, em nome de 

todos os vereadores da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de  

Santana da Ponte Pensa e dedicados servidores, agradeço à 

comunidade pela confiança e aproveito a oportunidade para 

reafirmar o compromisso que assumimos no início de nosso 

mandato como representantes políticos: exercer as atividades a nós 

confiadas com total dedicação e lealdade, visando aos interesses do 

município e ao bem geral da população. 
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FORAM REALIZADAS  22 SESSÕES 

ORDINARIAS  NO ANO DE 2017 
 
 ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos  dezessete     dias do mês de   janeiro do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a    Primeira Sessão Ordinária 

do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. O Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes os 

seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   

Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei Antonio dos Santos    e Sivaldo 

Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr.     Celso Gianini  

representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo número 

legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  onde a 

Sr.   Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.   Como esta é a 

primeira sessão desta legislatura não tem a ata da sessão anterior, que em 

seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em 

pauta: 

  Mensagem de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando vários 

projetos de leis. 

Convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus  Ministério Belém para 

participarem da Primeira Cruzada Evangélica a se realizar no dia 28 de 

janeiro de 2017  no Pavilhão da Feira do Produtor Rural aqui em Santana da 

Ponte Pensa, com inicio previsto para às 19:00 horas. 

 Indicações nº 01, 02 ,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2016  de autoria de 

vários vereadores.  

   Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,    usaram  da palavra os seguintes   vereadores:    



Sivaldo Antonio da Silva agradeceu a presença de todos e disse que a 

presença da população aqui na sessão é muito importante para  conhecerem  

a função e trabalho do vereador, gostaria que o Sr. Prefeito atendesse nossas 

indicações pois elas são sempre importantes e de baixo custo para os cofres 

municipais. 

Élcio da Silva Neves  gostaria que o Sr. Prefeito atendesse nossas indicações, 

porque  ela sempre traz alguns benefícios para a população. 

Não havendo mais oradores  o Sr. Presidente em seguida   passou para o 

intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a 

verificação dos vereadores presentes e havendo número legal em plenário o 

Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na 

ORDEM DO DIA não tem  nenhuma matéria em pauta, não havendo 

nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-se para as explicações 

pessoais, usaram da palavra os seguintes   vereadores: 

Laercio Clemente de Souza:  agradeceu a Deus e a população que votou nele 

por estar aqui mais uma legislatura, e se colocou a disposição da população 

para trabalhar para todos e parabenizou a todos os colegas que aqui estão. 

Carlos Alberto da Silva:  estou aqui para ajudar o povo, aqui não deve ter 

situação ou oposição devemos votar naquilo que for bom, agradeço o 

trabalho do Sr. Prefeito e peço para administrar bem nosso município. 

Élcio da Silva Neves: estou aqui para ajudar a administrar nossa cidade, 

agradeceu sua esposa que muito ajudou em sua campanha, vou trabalhar para 

o município e para o povo, durante a campanha acredito que conseguiu um 

grande aprendizado, ouvi sugestões e estou disposto a tentar desenvolver as 

mesmas aqui nesta casa com muito trabalho, agradeço o apoio que tive de 

meus superiores em meu serviço e também do Sr. Prefeito para entrar nesta 

politica. Quero trabalhar para os idosos, os funcionários públicos e para toda 

a população e acredito que estou pronto para honrar  e trabalhar com vocês.  

   Não havendo mais orador o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a 

todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    
 ________________________ ____________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  



 ATA DA  SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos   sete     dias do mês de    fevereiro do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a     Segunda Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. 

O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes os 

seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   

Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei Antonio dos Santos    e Sivaldo 

Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr.     Celso Gianini  

representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo número 

legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  onde a 

Sr.   Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.  Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as 

seguintes matérias em pauta: 

   Ofício nº 23/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal  encaminhando 

projeto de lei complementar. 

Oficio Especial GP de autoria do Sr. Prefeito Municipal solicitando que seja 

retirado de pauta o projeto de lei de sua autoria que dispõe sobre autorização 

legislativa para cessão de uso de equipamentos agrícolas , que especifica, à 

Associação dos Produtores de Borracha Natural de Santana da Ponte Pensa. 

Pareceres nºs. 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2017 de autoria das Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação saúde e Bem Estar 

Social 

 Indicações nº  11, 12, 1,3 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22/2017  de autoria 

de vários vereadores.  



   Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,    usaram  da palavra os seguintes   vereadores:    

Sivaldo Antonio da Silva  agradeceu a presença da população na câmara, em 

especial os ex-vereadores Odair e Vagner que muito aprendi com eles, hoje o 

Sr. Vagner é secretario do Deputado Itamar Borges e cumprimentou todos os 

vereadores que fizeram as indicações que é nosso dever e nossa obrigação.  

Não havendo mais oradores  o Sr. Presidente em seguida   passou para o 

intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a 

verificação dos vereadores presentes e havendo número legal em plenário o 

Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na 

ORDEM DO DIA   tem   as seguintes  matérias em pauta,  Projeto de Lei nº 

01, 02, 03 e 05/2017 e o Projeto de Lei Complementar nº 01/2017,   após o 

Sr. Presidente solicitou ao 1º secretario para fazer uma breve leitura no 

Projeto de lei nº 01/2017, após colocou em discussão não houve orador e não 

havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade o 

Projeto de Lei nº 01/2017;     na sequencias o Sr. Presidente solicitou ao 1º 

secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de lei nº 02/2017, após 

colocou em discussão não houve orador e não havendo orador ele submeteu 

em votação e foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 02/2017; 

prosseguindo o Sr. Presidente solicitou ao 1º secretario para fazer uma breve 

leitura no Projeto de lei nº 03/2017, após colocou em discussão não houve 

orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por 

unanimidade o Projeto de Lei nº 03/2017;  o Sr. Presidente solicitou ao 1º 

secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de lei nº 05/2017, após 

colocou em discussão não houve orador e não havendo orador ele submeteu 

em votação e foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 05/2017; na 

sequencia o Sr. Presidente solicitou ao 1º secretario para fazer uma breve 

leitura no Projeto de lei complementar  nº 01/2017, após colocou em 

discussão não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e 

foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Complementar nº 01/2017;   

não havendo   mais nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-se 

para as explicações pessoais,  não houve orador e  não havendo  orador o Sr.   

Presidente  para finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a presente 



sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai devidamente 

assinada.    

 

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 ATA DA   TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos    vinte e um    dias do mês de    fevereiro do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a      Terceira  Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. 

O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes os 

seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   

Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei Antonio dos Santos    e Sivaldo 

Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr.     Celso Gianini  

representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo número 

legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  onde a 

Sr.    Laercio Clemente de Souza     leu uma passagem Bíblica.  Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as 

seguintes matérias em pauta: 

 Indicações nº   23, 24, 25, 26, 27 e 28/2017  de autoria de vários vereadores.  



Requerimento nº 01/2017 de autoria do vereador Sr. Sivaldo Antonio da 

Silva , sobre solicitar esclarecimento do Sr. Prefeito municipal por retirar 

placa de identificação  de denominação do Pavilhão da Feira do Produtor 

Rural  de nossa cidade, após leitura o Sr. Presidente colocou em discussão, 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade o referido requerimento.    Não havendo mais     

nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema livre,    usou  da 

palavra o    vereador Sr.  Sivaldo Antonio da Silva  agradeceu a presença da 

população na câmara,  agradeceu a todos os senhores vereadores por 

aprovarem o requerimento, sei que o nome é de meu irmão mas se fosse de 

outra pessoa também estaria aqui reivindicando a retirada, e parabenizou os 

vereadores que  apresentaram indicações hoje.   Não havendo mais orador  o 

Sr. Presidente em seguida   passou para o intervalo regimental. Após o 

intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores 

presentes e havendo número legal em plenário o Sr. Presidente declarou 

reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA  não 

tem    nenhuma  matérias em pauta e  não havendo     nenhuma  matéria em 

pauta     na ordem do dia passou-se para as explicações pessoais,  não houve 

orador e  não havendo  orador o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a 

todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA DA    QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos     sete    dias do mês de     março do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a      quarta Sessão Ordinária 

do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. O Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes os 

seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   

Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei Antonio dos Santos    e Sivaldo 

Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr.      Salvador 

Carrasco de Oliveira  representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia.    Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente Sessão,  onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma 

passagem Bíblica.  Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida passou-se 

para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

Ofício Especial de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando 

Projeto de Lei. 

Ofício Especial de autoria do Sr. Prefeito Municipal enviando 

informações sobre a reposta do requerimento nº 01/2017. 

Ofício nº 76/2017 do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, 

encaminhando as contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício 

financeiro de 2015, para apreciação desta casa. 

Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo objeto de 

Tc º 2256/026/15 referente as contas da Prefeitura Municipal de Santana da 

Ponte Pensa, referente ao exercício financeiro de 2015 de responsabilidade 

do Sr. José Aparecido de Melo. 



Ofício nº 55/2017 da Santa Casa de Jales  solicitando a doação de 

bezerra para o leilão beneficente que se realizará no dia 09 de abril de 2017. 

 Indicações nº    29, 30 e 31/2017  de autoria de vários vereadores.  

  Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,    usou  da palavra o    vereador Sr.  Sivaldo Antonio da Silva  

agradeceu a presença da população na câmara,  agradeceu  o Sr. Prefeito por 

ter  respondido seu requerimento e parabenizou todas as mulheres pelo seu 

dia que será comemorado amanha.   Não havendo mais orador  o Sr. 

Presidente em seguida  comunicou a todos os senhores vereadores e a 

população que as contas da Prefeitura Municipal de Santana da Ponte Pensa, 

SP, referente a exercício financeiro de 2015 se encontra na secretaria 

administrativa desta Câmara Municipal à disposição de qualquer  

contribuinte para exame e apreciação, podendo, inclusive, questionar a 

legitimidade , nos termos da lei.  Não havendo mais nada, passou para o 

intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a 

verificação dos vereadores presentes e havendo número legal em plenário o 

Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na 

ORDEM DO DIA  não tem    nenhuma  matérias em pauta e  não havendo     

nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-se para as explicações 

pessoais,  usou da palavra o vereador Sr. Élcio da Silva Neves e disse que a 

Elektro veio atender seu pedido e corrigiu alguns lugar onde estava sem luz , 

pois havia também efetuado varias ligações reclamando de vários postes com 

luzes apagadas. Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia que será 

comemorado amanha.  Não havendo  mais  oradores o Sr.   Presidente  para 

finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual 

para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai devidamente assinada.    
 _________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 



ATA DA    QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos      vinte e dois  dias do mês de     março do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a      quinta Sessão Ordinária 

do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. O Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes os 

seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   

Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei Antonio dos Santos    e Sivaldo 

Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr.        Celso 

Gianini  representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.  Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as 

seguintes matérias em pauta: 

 Mensagens de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando 

vários projetos de leis. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017. 

Pareceres nº 08, 09, 10 e 11/2017 das Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamentos, Educação Saúde e Bem Estar Social, 

Defesa de Meio Ambiente e Obras e Serviços Públicos. 

Parecer nº 01/2017 da  Comissão de Finanças e Orçamento. 

 Indicações nº     32, 33 e 34/2017  de autoria  do vereador Sr. 

Sivaldo Antonio da Silva.  

  Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,     não houve orador e  não havendo   orador  o Sr. Presidente em 

seguida       passou para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, 



o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores presentes e havendo 

número legal em plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a presente 

sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA    tem     as seguintes   

matérias em pauta  Projeto de Lei nº 07, 08, 09 e 10/2017, que após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer uma breve leitura no 

Projeto de Lei nº 07/2017, que após colocou em discussão, não houve orador 

e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação e foi aprovado 

por unanimidade o referido projeto de lei nº 07/2017, na sequencia o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer uma breve leitura no 

Projeto de Lei nº 08/2017, que após colocou em discussão,  usaram  da 

palavra os seguintes vereadores 

Sivaldo Antonio da Silva e    solicitou ao assessor jurídico desta casa quem 

são o agentes políticos que consta deste projeto,  que de imediato foi   

informado pela assessoria.  

Carlos Alberto da Silva,  Sr. Presidente quero saber se o prefeito vai contratar 

servidor para ocupar este cargos  para avaliar a prestação de contas das 

diárias,  o Sr. Presidente respondeu que não sabe informar se ele vai 

contratar.  Não havendo mais oradores o Sr. Presidente submeteu em votação 

e foi aprovado por  05 votos favoráveis e 04 votos contrario o referido 

projeto de lei nº 08/2017 . Prosseguindo os trabalhos o Sr. Presidente 

solicitou a Sr. 1º Secretario para fazer uma breve leitura no projeto de Lei nº 

09/2017, que após submeteu em discussão usou da palavra o vereador Sr. 

Sivaldo Antonio da Silva e disse  sou favorável a este projeto pois irá ajudar 

empresário de nosso município. Não havendo mais orador o Sr. Presidente 

submeteu o referido Projeto de Lei nº 09/2017 em votação e foi aprovado por 

unanimidade. Continuando o o Sr. Presidente solicitou a Sr. 1º Secretario 

para fazer uma breve leitura no projeto de Lei nº 10/2017, que após submeteu 

em discussão usou da palavra o vereador Sr. Sivaldo Antonio da Silva e disse  

sou favorável a este projeto pois irá  beneficiar  os agricultores  de nosso 

município. Não havendo mais orador o Sr. Presidente submeteu o referido 

Projeto de Lei nº 10/2017 em votação e foi aprovado por unanimidade.  Não 

havendo  mais   nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-se 

para as explicações pessoais,   não houve orador e   não havendo     orador  o 

Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a 



presente sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai 

devidamente assinada.    
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

  

ATA DA     SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos       quatro  dias do mês de      abril do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       sexta  Sessão Ordinária 

do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. O Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes os 

seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   

Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei Antonio dos Santos    e Sivaldo 

Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr Salvador 

Carrasco de Oliveira  representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia.    Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente Sessão,  onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma 

passagem Bíblica.  Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida passou-se 

para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

  Ofício Especial  de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando projeto de lei complementar.  



 Indicações nº      35  e 36/2017  de autoria  do vereador Sr.  

Antonio Donizete Bocchi.  

  Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,     não houve orador e  não havendo   orador  o Sr. Presidente em 

seguida       passou para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, 

o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores presentes e havendo 

número legal em plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a presente 

sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA    tem     a seguinte  

matéria  em pauta  Projeto de    Decreto Legislativo  nº   01/2017, que após o 

Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer uma breve leitura no 

Projeto de  Decreto Legislativo  nº 01/2017, que após colocou em primeira 

discussão, não houve orador e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu 

em votação e foi aprovado por  05 votos favoráveis e 04 votos contrario o 

referido Projeto de Decreto Legislativo  nº 01/2017, na sequencia o Sr. 

Presidente  colocou em segunda discussão o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 01/2017, usou da palavra o vereador Sr. Sivaldo Antonio da Silva e disse  

O Tribunal de Contas emitiu parecer favorável as contas mas apontou vários 

itens para efetuar regularização.  Não havendo mais oradores o Sr. Presidente 

Colocou em segunda votação e foi aprovado o referido Projeto de Decreto 

Legislativo nº 01/2017 por 05 votos favoráveis e 04 votos contrários.   Não 

havendo  mais   nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-se 

para as explicações pessoais,   não houve orador e   não havendo     orador  o 

Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a 

presente sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai 

devidamente assinada.    

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 



ATA DA     SETIMA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos        dezoito  dias do mês de      abril do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       sexta  Sessão Ordinária 

do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. O Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes os 

seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   

Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei Antonio dos Santos    e Sivaldo 

Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso Gianini 

representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo número 

legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  onde a 

Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.  Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as 

seguintes matérias em pauta: 

   Parecer nº 12?2017 das Comissões de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento, Educação Saúde e Bem estar Social, Obras e Serviços 

Públicos e Defesa. 

Requerimento do Professor  de Karatê  Sr. Joaquim Gonçalves da 

Silva solicitando Apoio Financeiro para a realização do  2º Torneio  

Interestadual de Karatê que se realizará no dia 04/ junho/2017  na cidade de 

Santa Fé do Sul. 

Projeto de Lei nº 11/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva 

Neves. 

 Indicações nº       37, 38, 39 e 40/2017  de autoria  de vários  vereadores.  

  Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,    usaram  da palavra os seguintes vereadores: 



Sivaldo Antonio da Silva  agradeceu o Sr. Prefeito por ter  colocado a placa 

que tinha sido reivindicado,  sobre o Decreto Legislativo  acho que os 

vereadores que votaram a favor, deveriam ter analisado melhor para votar 

pois tem vários itens com recomendação para  regularizar, o vice prefeito que 

era assessor jurídico deveria ter sido  afastado do cargo, medico contratado 

com  subfaturamento de salario, acho que vocês deveriam ter analisado 

melhor para votar favorável. 

Elcio da Silva Neves  fez comentários sobre suas indicações  e acha que 

deveria dar mais apoio para os alunos do karatê, pois tem vários alunos aqui 

de nossa cidade que pratica esse esporte,  e de que se conseguisse instalar 

aqui no município um posto do DETRAN traria muitos benefícios para a 

população.  Não  havendo mais  oradores         o Sr. Presidente em seguida       

passou para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor 

Secretário fez a verificação dos vereadores presentes e havendo número legal 

em plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessão.   Após 

comunicou que na ORDEM DO DIA    tem     a seguinte  matéria  em pauta  

Projeto de     Lei Complementar   nº   02/2017, que após o Sr. Presidente 

solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei 

Complementar   nº   02/2017  , que após colocou em  discussão, não houve 

orador e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação e foi 

aprovado por   unanimidade o referido Projeto de  Lei Complementar   nº   

02/2017,    Não havendo  mais   nenhuma  matéria em pauta     na ordem do 

dia passou-se para as explicações pessoais,   não houve orador e   não 

havendo     orador  o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e 

declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 



ATA DA      OITAVA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos         dois  dias do mês de       maio do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       oitava  Sessão Ordinária 

do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. O Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes 

também os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto 

da Silva,   Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei Antonio dos Santos    e 

Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso 

Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.    Laercio Clemente de Souza     leu uma passagem Bíblica.  Após 

o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da 

sessão anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não 

havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a 

ata da sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com 

as seguintes matérias em pauta: 

  Ofício nº 106/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando Projeto de lei . 

Ofício nº 115/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando Projeto de lei que Dispõe sobre as Diretrizes orçamentarias 

para a elaboração e execução da lei Orçamentaria  para o exercício financeiro 

do ano de 2018. O vereador Sr. Élcio da Silva Neves fez requerimento verbal 

solicitando a dispensa da leitura do referido projeto uma vez que ele é 

bastante extenso e todos os senhores vereadores possuem copia do mesmo,  

na sequencia o Sr. Presidente colocou em discussão o referido requerimento 

verbal não houve orador ele submeteu em votação e foi aprovado por 

unanimidade. 



 Parecer nº 13 e 14/2017 das Comissões de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento, Educação Saúde e Bem estar Social.  

 Indicação nº        41/2017  de autoria  do vereador Sr. Elcio da Silva Neves.  

  Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,    usou  da palavra o   vereador Sr. Sivaldo Antonio da Silva  e disse 

Parabenizo o Sr. Toninho que é representante do Sindicato dos funcionários 

Públicos que sempre esta presente aqui na câmara, fez comentários sobre 

alguns motoristas que estão com carteira para   transportar  pessoas vencidas 

a mais de um ano,  fez comentário também pela indicação apresentada pelo 

vereador Sr. Élcio.    Não  havendo mais  orador         o Sr. Presidente em 

seguida       passou para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, 

o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores presentes e havendo 

número legal em plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a presente 

sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA    tem     as seguintes  

matérias  em pauta  Projeto de     Lei     nº   11 e 12/2017, que após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer uma breve leitura no 

Projeto de Lei    nº   11/2017  , que após colocou em  discussão, não houve 

orador e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação e foi 

aprovado por   unanimidade o referido Projeto de  Lei     nº   11/2017,   na 

sequencia  o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer uma breve 

leitura no Projeto de Lei    nº   12/2017  , que após colocou em  discussão, 

não houve orador e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu em 

votação e foi aprovado por   unanimidade o referido Projeto de  Lei     nº   

12/2017,   não havendo  mais   nenhuma  matéria em pauta     na ordem do 

dia passou-se para as explicações pessoais,   não houve orador e   não 

havendo     orador  o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e 

declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    
 _________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 



 

 

 

ATA DA       NONA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos         dezesseis  dias do mês de       maio do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a        Nona  Sessão Ordinária 

do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. O Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes 

também os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto 

da Silva,   Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,    Sidnei Antonio dos Santos    e 

Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso 

Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.  Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as 

seguintes matérias em pauta: 

    Mensagem  de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando 

Projeto de lei Complementar.  

 Parecer nº  15/2017 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Educação Saúde e Bem estar Social, Saúde Educação e Bem 

Estar Social e Defesa do meio Ambiente . 

Parecer nº 02/2017 de autoria da  Comissão de Finanças e 

Orçamento 

 Indicações nº        42, 43 e 44/2017  de autoria  de vários  vereadores.  



  Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,     não houve orador e não  havendo    orador         o Sr. Presidente em 

seguida       passou para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, 

o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores presentes e havendo 

número legal em plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a presente 

sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA    tem     as seguintes  

matérias  em pauta  Projeto de     Lei     nº    13/2017 e o Projeto de Lei 

Complementar nº 03/2017, que após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º 

Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei    nº   13/2017 , que 

após colocou em  primeira  discussão, não houve orador e não havendo 

orador o Sr. Presidente submeteu em primeira votação e foi aprovado por   

unanimidade o referido Projeto de  Lei     nº   13/2017,   na sequencia  o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer uma breve leitura no 

Projeto de Lei  Complementar  nº   03/2017  , que após colocou em  

discussão, não houve orador e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu 

em votação e foi aprovado por   unanimidade o referido Projeto de  Lei    

Complementar nº   03/2017,   não havendo  mais   nenhuma  matéria em 

pauta     na ordem do dia passou-se para as explicações pessoais,    usou da 

palavra o vereador Sr. Élcio da Silva Neves e fez comentário sobre   as 

indicações do Sr. Valdo que apresentou hoje,  apenas destacar que estas 

campanhas educativas de combates a estas pragas deveriam ter sido 

efetuadas bem antes,  mas acho  que o povo devam aderir  e ajudar no 

combate dessas pragas que será bom para toda a população.    Não havendo 

mais     orador  o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e declarou 

encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, 

que  vai devidamente assinada.    

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 



ATA  DA       DECIMA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos         seis  dias do mês de        junho do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima  Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. 

O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes 

também os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto 

da Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,   Laercio 

Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , Silas rego dos Santos  e 

Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso 

Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.  Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as 

seguintes matérias em pauta: 

     Oficio nº 135/2017de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando Projeto de lei Complementar.  

Oficio nº 138/2017 de autoria do Sr.  Antonio Mitisuaki 

Matsuyama, contador da Prefeitura Municipal de Santana da Ponte Pensa, 

SP, encaminhando peças contábeis  do Balanço Anual de 2016 da Prefeitura 

Municipal de Santana da Ponte Pensa, SP. 

    

 Indicações nº         45, 46, 47, 48 e 49/2017  de autoria  de vários  

vereadores.  

  Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou 

para o tema livre,     não houve orador e não  havendo    orador     o Sr. 



Presidente  na sequencia comunicou a todos os senhores vereadores e 

munícipes que  as peças contábeis  do Balanço Anual de 2016 da Prefeitura 

Municipal de Santana da Ponte Pensa, SP, esta a disposição para exame e 

apreciação, podendo inclusive, questionar-lhes a legitimidade, nos termos da 

lei.   O Sr. Presidente em seguida      passou para o intervalo regimental. 

Após o intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a verificação dos 

vereadores presentes e havendo número legal em plenário o Sr. Presidente 

declarou reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO 

DIA    tem     as seguintes  matérias  em pauta  Projeto de     Lei     nº    

13/2017, que após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer 

uma breve leitura no Projeto de Lei    nº   13/2017 , que após colocou em   

segunda  discussão, não houve orador e não havendo orador o Sr. Presidente 

submeteu em  segunda votação e foi aprovado por   unanimidade o referido 

Projeto de  Lei     nº   13/2017,      não havendo  mais   nenhuma  matéria em 

pauta     na ordem do dia passou-se para as explicações pessoais,    usou da 

palavra o vereador Sr. Élcio da Silva Neves  onde agradeceu os vereadores 

que colaboraram com o Campeonato de Karatê realizado em Santa Fé do Sul, 

onde teve a participação de varias crianças e adolescente de nosso município 

que ganharam troféus e medalhas para nossa cidade, agradeceu também o Sr. 

Prefeito pelo apoio para este projeto que tem contribuído para tirar crianças e 

adolescente da rua de nossa cidade.    Não havendo mais     orador  o Sr.   

Presidente  para finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a presente 

sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai devidamente 

assinada.    
 _________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 



ATA  DA       DECIMA PRIMEIRA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos          vinte  dias do mês de        junho do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima  Primeira 

Sessão Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes também os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete 

Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  

João Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , 

Silas rego dos Santos  e Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o 

advogado   Sr  Celso Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia.    Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente Sessão,  onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma 

passagem Bíblica.  Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida passou-se 

para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

 Indicações nº          50/2017  de autoria  do    vereador Sr. Élcio da Silva 

Neves. 

Parecer nº 16/17 das Comissões de Justiça e redação, Finanças e Orçamento, 

Educação saúde e Bem Estar Social, Defesa do Meio  Ambiente e Obras e 

Serviços Públicos. 

 Não havendo mais     nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,      usou da palavra o vereador Sr. Sivaldo Antonio da Silva e fez 

comentário sobre o Paulinho que veio aqui pedir colaboração dos vereadores 

para a realização do campeonato de Futebol que se realizará no mês que vem 

onde todos os vereadores colaboram, acredito que estamos aqui para 



defender e ajudar a população, agradeço também a presença do padre que 

esteve hoje aqui e fez comentários sobre a indicação apresentada hoje que já 

também efetuei esta indicação mas até hoje não foi atendida.  Não  havendo   

mais  oradores,      o  Sr. Presidente em seguida      passou para o intervalo 

regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a 

verificação dos vereadores presentes e havendo número legal em plenário o 

Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na 

ORDEM DO DIA    tem     as seguintes  matérias  em pauta  Projeto de     Lei    

Complementar  nº    04/2017, que após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º 

Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei   Complementar  nº    

04/2017 , que após colocou em      discussão, não houve orador e não 

havendo orador o Sr. Presidente submeteu em    votação e foi aprovado por   

unanimidade o referido Projeto de  Lei    Complementar  nº   04/2017,      não 

havendo  mais   nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-se 

para as explicações pessoais, não houve orador e  não havendo     orador  o 

Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a 

presente sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai 

devidamente assinada.    

 

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

ATA  DA       DECIMA  SEGUNDA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos           quatro   dias do mês de        julho do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima   Segunda 

Sessão Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 



Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes também os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete 

Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  

João Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , 

Silas rego dos Santos  e Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o 

advogado   Sr  Celso Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia.    Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente Sessão,  onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma 

passagem Bíblica.  Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida passou-se 

para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

Mensagens de autoria do Prefeito Municipal Encaminhando Projeto de Lei e 

Leis Complementar.  

 Indicações nº          51/2017  de autoria  do    vereador Sr. Élcio da Silva 

Neves. 

  

 Não havendo      nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema livre,   

não houve orador e   não  havendo      oradores,      o  Sr. Presidente em 

seguida      passou para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o 

Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores presentes e havendo 

número legal em plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a presente 

sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA  não   tem      nenhuma 

matérias  em pauta,         não havendo      nenhuma  matéria em pauta     na 

ordem do dia passou-se para as explicações pessoais, não houve orador e  

não havendo     orador  o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e 

declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  



 

 

 

 

ATA  DA       DECIMA   TERCEIRA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos            dezoito   dias do mês de        julho do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima   Terceira 

Sessão Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes também os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete 

Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  

João Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , 

Silas rego dos Santos  e Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o 

advogado   Sr  Celso Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia.    Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente Sessão,  onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma 

passagem Bíblica.  Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida passou-se 

para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

 Pareceres nº 17 e 18/2017 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, Educação saúde e Bem Estar Social, Defesa do Meio Ambiente e 

Obras e Serviços Públicos. 

 Indicações nº          52/2017  de autoria  do    vereador Sr.  Laercio Clemente 

de Souza 



Moção nº 01/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves que pede 

Aumento do Efetivo da Policia Civil Lotado no Âmbito da Delegacia 

Seccional de Jales e em Especial na Delegacia de Santana da Ponte Pensa; 

Que após a Leitura o Sr. Presidente colocou em discussão, não houve orador 

e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação e foi aprovada 

por unanimidade a referida moção.   Não havendo  mais    nenhuma  matéria 

no expediente,  passou para o tema livre, usou da palavra o vereador Sr. Élcio 

da Silva Neves  onde fez comentários sobre a necessidade da reinvindicação 

da referida moção apresentada hoje. Não  havendo mais      oradores,      o  

Sr. Presidente em seguida      passou para o intervalo regimental. Após o 

intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores 

presentes e havendo número legal em plenário o Sr. Presidente declarou 

reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA     

tem       as seguintes  matérias  em pauta,  Projeto de Lei nº 14/2017 e o 

Projeto de lei Complementar nº 05/2017, que após solicitou ao Sr. Secretario 

para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei nº 14/2017, após o Sr. 

Presidente colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador ele 

submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de 

lei, na sequencia o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma 

breve leitura no Projeto de Lei Complementar  nº 05/2017, após o Sr. 

Presidente colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador ele 

submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de 

lei Complementar,    não havendo  mais     nenhuma  matéria em pauta     na 

ordem do dia passou-se para as explicações pessoais, não houve orador e  

não havendo     orador  o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e 

declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 



ATA  DA       DECIMA   QUARTA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Ao primeiro   dias do mês de        agosto do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima   Quarta Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. 

O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes 

também os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto 

da Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,   Laercio 

Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , Silas rego dos Santos  e 

Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso 

Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.  Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as 

seguintes matérias em pauta: 

 Ofício nº  154/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando 

projeto de lei complementar. 

 Indicações nº          53, 54, e 55/2017  de autoria  de vários     vereadores. 

Monção nº 02/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves  de pesar 

pelo falecimento do Sr. Benjamim Galicioli.  Que após a Leitura o Sr. 

Presidente colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador o 

Sr. Presidente submeteu em votação e foi aprovada por unanimidade a 

referida moção.   Não havendo  mais    nenhuma  matéria no expediente,  

passou para o tema livre, usou da palavra o vereador Sr.  Sivaldo Antonio da 

Silva  fez comentário sobre o projeto de lei complementar que é uma verba 



dos Deputados Baleia Rossi e Itamar Borges do PMDB destinada ao Centro 

de Saúde para adquirir mobiliários . Não  havendo mais      oradores,      o  

Sr. Presidente em seguida      passou para o intervalo regimental. Após o 

intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores 

presentes e havendo número legal em plenário o Sr. Presidente declarou 

reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA   não   

tem        nenhuma  matérias  em pauta,       não havendo       nenhuma  

matéria em pauta     na ordem do dia passou-se para as explicações pessoais,  

usou da palavra o vereador Sr.  Élcio da Silva Neves pediu desculpas aos 

colegas vereadores que não teve tempo para comunicar antes sobre a referida 

moção e disse também que no próximo dia 13/08 será o dia dos pais e 

parabenizou a todos, fez comentários sobre sua indicação que esta solicitando 

da Deputada Estadual Sra. Analice Fernandes que inclua nosso  município no 

Programa Melhor Viagem , neste momento o vereador Sr. Sivaldo Antonio 

da Silva  pediu um aparte  e disse que   na visita do Deputado Itamar Borges 

em nossa cidade ele disse que  se  o prefeito arrumasse  outro pedido talvez 

ele conseguisse arrumar mais verba para nossa cidade.  Não havendo mais    

oradores  o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e declarou 

encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, 

que  vai devidamente assinada.    

 

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA  DA       DECIMA   QUINTA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos  quinze   dias do mês de        agosto do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima   Quinta Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. 

O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes 

também os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto 

da Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,   Laercio 

Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , Silas rego dos Santos  e 

Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso 

Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.      Laercio Clemente de Souza     leu uma passagem Bíblica.  

Neste Momento o vereador  Sr. Élcio da Silva Neves fez um requerimento 

verbal solicitando um minuto de silencio pelo Falecimento do Sr. 

Gumercindo Zigarte e da Sra. Ernestina Ignes de Oliveira Ramalho   ocorrido 

recentemente, na sequencia o Sr. Presidente  colocou em votação e foi 

aprovado o referido requerimento,  que já na sequencia foi cumprido o 

minuto de silencio.  Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida passou-se 

para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

 Ofícios nº  194 e 195/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando projetos de leis complementares. 

Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a todos os senhores 

vereadores para participarem do Ciclo de Palestras com Agentes Políticos e 



Dirigentes  Municipais a ser realizado no dia 31/08/2017 em São Jose do rio 

Preto.  

Ofício Especial  da Santa Casa de Misericórdia de JALES agradecendo a 

colaboração desta casa em prol ao 9º leilão de Gado  realizado no dia 09 de 

abril de 2017. 

Pareceres nº 19/20 e 21/2017 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Educação Saúde e Bem Estar Social, Defesa do Meio 

Ambiente e Obras e Serviços Públicos 

 Indicação nº     56  /2017  de autoria  do    vereador Sr. Elcio da Silva Neves. 

Monção nº 03/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves  de pesar 

pelo falecimento do Sr.  Gumercindo Zigarte.  Que após a Leitura o Sr. 

Presidente colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador o 

Sr. Presidente submeteu em votação e foi aprovada por unanimidade a 

referida moção.   Na sequencia o Sr. Secretario fez a leitura da Moção nº 

04/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves  de pesar pelo 

falecimento da Sra.   Ernestina Ignes de Oliveira Ramalho.  Que após a 

Leitura o Sr. Presidente colocou em discussão, não houve orador e não 

havendo orador o Sr. Presidente submeteu em votação e foi aprovada por 

unanimidade a referida moção. Não havendo  mais    nenhuma  matéria no 

expediente,  passou para o tema livre,  não houve orador e  não  havendo      

orador,      o  Sr. Presidente em seguida      passou para o intervalo 

regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a 

verificação dos vereadores presentes e havendo número legal em plenário o 

Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na 

ORDEM DO DIA      tem   as seguintes  matérias  em pauta,  Projetos de leis 

Complementares nº 06, 07 e 08/2017,   onde o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 

Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de lei Complementar nº 

06/2017, que após colocou em discussão, não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade, após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto 

de lei Complementar nº 07/2017, que após colocou em discussão, não houve 

orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por 

unanimidade, na sequencia  o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretario para 

fazer uma breve leitura no Projeto de lei Complementar nº 08/2017, que após 



colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador ele submeteu 

em votação e foi aprovado por unanimidade,   não havendo    mais   nenhuma  

matéria em pauta     na ordem do dia passou-se para as explicações pessoais,   

não houve orador e não havendo     orador  o Sr.   Presidente  para finalizar 

agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual para 

constar lavrou-se a presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

ATA  DA       DECIMA    SEXTA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos   cinco   dias do mês de        setembro  do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima   Quinta Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. 

O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes   

os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da 

Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,   Laercio 

Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , Silas rego dos Santos  e 

Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso 

Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.  Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.  Neste 

Momento o vereador  Sr. Élcio da Silva Neves fez um requerimento verbal 

solicitando um minuto de silencio pelo Falecimento dos  Sr.  Carlos 



Geronimo Pedroso e Alécio Garregon Marin   ocorrido recentemente, na 

sequencia o Sr. Presidente  colocou em votação e foi aprovado o referido 

requerimento,  que já na sequencia foi cumprido o minuto de silencio.  Após 

o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da 

sessão anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não 

havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a 

ata da sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com 

as seguintes matérias em pauta: 

 Ofícios nº   208/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando 

projeto de lei complementar. 

 Convite da Sra. Ângela Maria Ortega secretaria da Junta de Serviço Militar 

de nossa cidade  para Cerimônia de Juramento a Bandeira a se realizar no dia 

12/09 às 10:oo horas na Câmara Municipal de Três Fronteiras 

 Parecer  nº  22/2017 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento e Educação Saúde e Bem Estar Social. 

 Indicação nº     57 e 58  /2017  de autoria  d e vários     vereadores.   

Monção nº 05/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves  de pesar 

pelo falecimento do Sr.  Carlos Geronimo Pedrosa.  Que após a Leitura o Sr. 

Presidente colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador o 

Sr. Presidente submeteu em votação e foi aprovada por unanimidade a 

referida moção.   Na sequencia o Sr. Secretario fez a leitura da Moção nº 

06/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves  de pesar pelo 

falecimento do Sr.    Alecio Garegon marin.  Que após a Leitura o Sr. 

Presidente colocou em discussão, não houve orador e não havendo orador o 

Sr. Presidente submeteu em votação e foi aprovada por unanimidade a 

referida moção. Continuando com os trabalhos o Sr. Presidente solicitou o 

Sr. Secretario fez a leitura da Moção nº 07/2017 de autoria do vereador Sr. 

Élcio da Silva Neves   moção de Aplausos dirigida ao Sr. Dr. Higor Vinicius 

Nogueira Jorge.  Que após a Leitura o Sr. Presidente colocou em discussão, 

não houve orador e não havendo orador o Sr. Presidente submeteu em 

votação e foi aprovada por unanimidade a referida moção. Não havendo  

mais    nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema livre,   usou da 

palavra o vereador Sr. Élcio da Silva Neves  onde agradeceu a presença de 

todos em especial do DD. Delegado de Policia Sr. Dr. Higor Vinicius 



Nogueira Jorge onde foi homenageado por uma moção de aplausos pelo 

excelente trabalho desenvolvido em seu serviços onde foi destaque como uns 

dos melhores delegado do pais ele que é nascido aqui em Santana e estudou 

aqui  e que com certeza  tem uma trajetória de vida que deveria ser seguida 

por todos os nossos jovens deste pais, conheço ele a muitos  anos e considero 

ele como meu irmão, fez comentários também sobre sua indicação que foi 

apresentada hoje. Não  havendo  mais    oradores,      o  Sr. Presidente em 

seguida      passou para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o 

Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores presentes e havendo 

número legal em plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a presente 

sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA      tem   a seguinte  

matéria  em pauta,  Projetos de lei Complementar  nº  09/2017,   onde o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto 

de lei Complementar nº 09/2017, que após colocou em discussão, não houve 

orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por 

unanimidade,     não havendo    mais   nenhuma  matéria em pauta     na 

ordem do dia passou-se para as explicações pessoais,  usaram da palavra os 

seguintes vereadores: 

Elcio da Silva Neves agradeceu o apoio dos senhores vereadores pela 

votação das moções apresentadas, fez comentários também sobre a 

campanha  de alimentos realizada em prol a Santa Casa de Jales, onde já 

efetuou a entrega dos alimentos arrecadados na Santa Casa e seus diretores 

muito agradeceram a população de Santana pelo boa arrecadação efetuada. 

Sivaldo Antonio da Silva agradeceu a presença de todos e em especial o Dr. 

Higor que também já passou por esta casa na gestão anterior e que muito 

contribuiu e nos ensinou quando era vereador, e desejou que seja muito feliz 

em sua vida.    Não havendo   mais  oradores  o Sr.   Presidente  para finalizar 

agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual para 

constar lavrou-se a presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 



ATA  DA       DECIMA    SÉTIMA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos    dezenove  dias do mês de        setembro  do ano de dois mil 

e  dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado 

de São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima    Sétima Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. 

O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes   

os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da 

Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,   Laercio 

Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , Silas rego dos Santos  e 

Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso 

Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.   Laercio Clemente de Souza     leu uma passagem Bíblica.   Após 

o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da 

sessão anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não 

havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a 

ata da sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com 

as seguintes matérias em pauta: 

 Ofícios nº   210/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando 

projeto de lei . 

Mensagem de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando projeto de lei 

complementar. 

 

   Pareceres  nº  23 e 24/2017 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento , Educação Saúde e Bem Estar Social , Defesa do meio Ambiente 

e Obras e serviços Públicos. 

 Indicação nº    59  /2017  de autoria  do      vereador Sr. Elcio da Silva Neves   



 Não havendo  mais    nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,    não houve orador e não  havendo  mais    oradores,      o  Sr. 

Presidente em seguida      passou para o intervalo regimental. Após o 

intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores 

presentes e havendo número legal em plenário o Sr. Presidente declarou 

reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA      

tem   a seguinte  matéria  em pauta,  Projetos de lei Complementar  nº  

10/2017 e o Projeto de Lei nº 15/2017,   onde o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 

Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto de lei Complementar nº 

10/2017, que após colocou em discussão, não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade, após   o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma breve leitura no Projeto 

de lei   nº 15/2017, que após colocou em discussão, não houve orador e não 

havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade ,  

não havendo    mais   nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-

se para as explicações pessoais,  usou da palavra o  vereador Sr, Laercio 

Clemente de Souza e agradeceu a todos que colaboraram, trabalharam e 

ajudaram  para a realização da Quermesse e leilão de gado em Prol ao 

Hospital de Câncer de Barretos realizados neste ultimo domingo aqui em 

Santana.    Não havendo   mais  oradores  o Sr.   Presidente  para finalizar 

agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual para 

constar lavrou-se a presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 

 

 



ATA  DA       DECIMA     OITAVA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos     três  dias do mês de         outubro  do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima     Oitava 

Sessão Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes   os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, 

Carlos Alberto da Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  João 

Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , Silas 

rego dos Santos  e Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o 

advogado   Sr  Celso Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia.    Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente Sessão,  onde a Sr.    Élcio da Silva Neves     leu uma 

passagem Bíblica.   Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida passou-se 

para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

 Ofícios nº   227/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando 

projeto de lei Complementar. 

Ofícios nº   226/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando 

projeto de lei  sobre a  Lei Orçamentaria Anual da Prefeitura para o exercício 

financeiro de 2018. 

 

  Indicações nº    60, 61 e 62  /2017  de autoria  de   vários    vereadores 

 Não havendo  mais    nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,   usaram da palavra os seguintes vereadores  : 



Laercio Clemente de Souza comunicou o resultado do Leilão de Gado em 

Prol ao Hospital de Câncer de Barretos realizado nos dias 16 e 17/09 de 2017 

aqui em Santana, Quermesse renda R$ 20.243,00 despesas  R$ 15.871,08, 

renda liquidada da quermesse  R$ 4.371,92, Leilão de Gado renda R$ 

100.441,00 despesas R$ 7.164,52  renda liquida do leilão R$ 93.276,48, 

renda liquida Quermesse mais Leilão de Gado R$ 97.648,40, agradeceu a 

todos que trabalharam e colaboraram com o leilão, convidou a todos para 

participarem  da realização no dia 26/11/2017  da caminhada para  alertar  as 

pessoas para o Câncer Infanto Juvenil. 

Sivaldo Antonio da Silva agradeceu a pr4esença de todos e parabenizou o Sr. 

Prefeito por ter colocado o bebedouro na praça da matriz que é uma 

reivindicação de bastante tempo de nos vereadores. 

Élcio da Silva Neves  fiz um pedido ao Sr. Prefeito para efetuar a limpeza de 

caixas de contenção de aguas fluviais na estrada da baixada seca que ele me 

informou que esta fazendo um convênio com o governo estadual para a 

realização deste serviços,  mas que mandou os maquinários da prefeitura para 

realizar alguns serviços e melhorar a estrada até se efetivar o convênio.   Não  

havendo  mais    oradores,   Neste momento o Sr. Presidente informou a 

todos que a Lei Orçamentaria Anual para o exercício financeiro de 2018 da 

Prefeitura  e Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa, SP, encontra-se 

na secretaria desta Câmara Municipal  a disposição de qualquer vereador ou 

munícipes para exame e apreciação.   O  Sr. Presidente em seguida      passou 

para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor Secretário 

fez a verificação dos vereadores presentes e havendo número legal em 

plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessão.   Após 

comunicou que na ORDEM DO DIA    não   tem    nenhuma  matéria  em 

pauta,     não havendo        nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia 

passou-se para as explicações pessoais,   não houve orador e  não havendo      

orador o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e declarou 

encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, 

que  vai devidamente assinada.    
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  



 

ATA  DA       DECIMA      NONA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos      dezessete  dias do mês de         outubro  do ano de dois mil 

e  dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado 

de São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       Décima      Nona Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. 

O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes   

os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da 

Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,   Laercio 

Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , Silas rego dos Santos  e 

Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso 

Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.    Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.   Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as 

seguintes matérias em pauta: 

 Ofícios nº   230 e 231/2017 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando projetos de leis. 

   Indicação nº      63  /2017  de autoria  do    vereador Sr. Élcio da Silva 

Neves. 

Parecer nº 26/2017 das Comissões de Justiça e redação, Finanças e 

Orçamento, Educação saúde e Bem Estar Social, Obras e serviços Públicos e 

Defesa do Meio Ambiente. 

Parecer nº 03/2017 da Comissão de Finanças e orçamento. 



Moção nº 08/2017 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves de votos 

de Pesar pelo falecimento do Sr. Vanildo Henrique da Rocha. Que após a 

leitura o Sr. Presidente colocou em discussão não houve orador e não 

havendo orador ele submeteu em, votação e foi aprovada por unanimidade.  

 Não havendo  mais    nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,    não houve orador e não      havendo  mais    oradores,   Neste 

momento o Sr. Presidente  convocou todos os senhores vereadores para uma 

sessão extraordinária a ser realizada no dia 24/10/2017 às 20:00 horas nesta 

casa  para votação dos Projetos de Leis nº 17 e 18/2017.   Após o  Sr. 

Presidente        passou para o intervalo regimental. Após o intervalo 

regimental, o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores presentes e 

havendo número legal em plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a 

presente sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA        tem     a 

seguinte   matéria  em pauta: Projeto de lei Complementar nº 12/2017 que em 

seguida solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma breve leitura  no mesmo, 

que após colocou em discussão, não houve orador  e não havendo orador ele 

submeteu em votação e foi aprovada por unanimidade o projeto de lei 

complementar nº 12/2017.     não havendo    mais    nenhuma  matéria em 

pauta     na ordem do dia passou-se para as explicações pessoais,   não houve 

orador e  não havendo      orador o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a 

todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 

 

 
 _________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 



ATA  DA        VIGÉSSIMA  SESSÃO ORDINÁRIA DO   PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos       sete  dias do mês de          novembro  do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a        Vigésima Sessão 

Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira Legislatura. 

O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes   

os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da 

Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,   Laercio 

Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , Silas rego dos Santos  e 

Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o advogado   Sr  Celso 

Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.    Havendo 

número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.    Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.   Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, que em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com as 

seguintes matérias em pauta: 

 Indicações nº      64, 65 e 66  /2017  de autoria  da vários    vereadores.   

 Não havendo  mais    nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre,    não houve orador e não      havendo  mais    oradores,      o  Sr. 

Presidente        passou para o intervalo regimental. Após o intervalo 

regimental, o Senhor Secretário fez a verificação dos vereadores presentes e 

havendo número legal em plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a 

presente sessão.   Após comunicou que na ORDEM DO DIA        tem     a 

seguinte   matéria  em pauta: Projeto de lei   nº 16/2017 que em seguida 

solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma breve leitura  no mesmo, que após 

colocou em primeira discussão, não houve orador  e não havendo orador ele 

submeteu em primeira votação e foi aprovada por unanimidade o projeto de 



lei   nº 16/2017,   não  havendo    mais    nenhuma  matéria em pauta     na 

ordem do dia passou-se para as explicações pessoais,   não houve orador e  

não havendo      orador o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e 

declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 

 

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 

ATA  DA        VIGÉSSIMA  PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos        vinte e um  dias do mês de          novembro  do ano de 

dois mil e  dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte 

Pensa, Estado de São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede 

da Câmara Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos 

Santos  e secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  

secretária e o Sr.       Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a        

Vigésima Primeira  Sessão Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da 

Décima  Terceira Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para 

que fizesse a verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada 

verificou-se estarem presentes   os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete 

Bocchi, Carlos Alberto da Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  

João Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , 

Silas rego dos Santos  e Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o 

advogado   Sr  Celso Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia.    Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 



aberta a presente Sessão,  onde a Sr.    Élcio da Silva Neves     leu uma 

passagem Bíblica.   Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida passou-se 

para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

 Indicações nº       67, 68, 69, 70 e 71  /2017  de autoria  da vários    

vereadores.   

Moção nº 09/2017, que após a leitura o Sr. Presidente colocou em discussão, 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovada por unanimidade. 

Moção nº 10/2017,  após a leitura o Sr. Presidente colocou em discussão 

usou da palavra o vereador Sr. Elcio da Silva Neves e fez um requerimento 

verbal solicitando a inclusão de enviar copia desta moção a todos os 

município de nossa  e ao Conselho Nacional de Medicina, após o Sr. 

Presidente colocou em discussão o referido requerimento verrbal, não houve 

orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por 

unanimidade, não havendo mais oradores o Sr. Presidente submeteu a 

referida moção nº 10/2017 em votação e foi aprovada por unanimidade.  Na 

Sequencia o Sr. Presidente colocou uma a uma as Moções nº 11 e 12/2017 , 

em discussão não houve orador e    não havendo orador ele submeteu em 

votação e foram  aprovadas por unanimidade.  Não havendo  mais    

nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema livre,    não houve 

orador e não      havendo  mais    oradores,      o  Sr. Presidente        passou 

para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor Secretário 

fez a verificação dos vereadores presentes e havendo número legal em 

plenário o Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessão.   Após 

comunicou que na ORDEM DO DIA        tem     a seguinte   matéria  em 

pauta: Projeto de lei   nº 16/2017, que em seguida solicitou ao Sr. Secretario 

para fazer uma breve leitura  no mesmo, que após colocou em  segunda  

discussão, não houve orador  e não havendo orador ele submeteu em  

segunda votação e foi aprovada por unanimidade o Projeto de Lei   nº 

16/2017 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Santana da 

Ponte Pensa, SP, para o exercício financeiro de 2018,  não  havendo    mais    



nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-se para as explicações 

pessoais,   não houve orador e  não havendo      orador o Sr.   Presidente  para 

finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual 

para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 
 __________________             ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

ATA  DA        VIGÉSSIMA   SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO   

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

Aos         cinco  dias do mês de          dezembro  do ano de dois mil 

e  dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado 

de São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a        Vigésima  Segunda  

Sessão Ordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes   os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, 

Carlos Alberto da Silva,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti,  João 

Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos , Silas 

rego dos Santos  e Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o 

advogado   Sr  Celso Gianini representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia.    Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente Sessão,  onde a Sr.     Laercio Clemente de Souza     leu 

uma passagem Bíblica.   Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario 

para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em 

discussão não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e 



foi aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, que em seguida 

passou-se para o EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 

Ofício Especial da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Santa Fé do Sul (APAE) solicitando a aquisição de Bilhetes do 1º Show 

de Prêmios da APAE 

 Indicações nº        72, 73 e 74  /2017  de autoria  da vários    vereadores.   

Moção nº 13/2017, que após a leitura o Sr. Presidente colocou em discussão, 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovada por unanimidade. 

Moção nº 14/2017, que após a leitura o Sr. Presidente colocou em discussão, 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovada por unanimidade. 

 Não havendo  mais    nenhuma  matéria no expediente,  passou para o tema 

livre, usou da palavra o vereador Sr. Sivaldo Antonio da Silva e destacou a 

coragem do Vereador Sr. Carlinho que agiu em defesa de sua vizinha ontem 

quando foi agredida pelo seu ex marido e disse também que foi eleito pelo 

povo para defender   o povo e que podem confiar em mim que sempre estarei 

a disposição, fiquei sabendo que houve algumas fofoca ao meu respeito esse 

final de semana mas sei que são pessoas maldosas que faz isto, existe um 

abaixo assinado que foi o sindicato que fez, desejo a todos vocês e  seus 

familiares e a toda população  Santanense um Feliz Natal e um ótimo ano 

novo.   Não  havendo  mais    oradores,      o  Sr. Presidente        passou para 

o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o Senhor Secretário fez a 

verificação dos vereadores presentes e havendo número legal em plenário o 

Sr. Presidente declarou reaberta a presente sessão.   Após comunicou que na 

ORDEM DO DIA       não  tem    nenhuma  a     matéria  em pauta    não  

havendo         nenhuma  matéria em pauta     na ordem do dia passou-se para 

as explicações pessoais,   usou da palavra o vereador Sr. Carlos Alberto da 

Silva onde agradeceu a Deus por estar aqui hoje, que esta terminando este 

ano agradeço aqueles  que tentaram ajudar nos vereadores  de alguma forma, 

sabemos a crise que o pais esta passando, as indicações que foram feitas  na 

medida do possível agredido que o Sr. Prefeito irá atender,  aqui não deve ter 

situação ou oposição  deve sempre ajudar a administração e população. Eu 

aprendi e estou aprendendo muitas coisas boas com vocês, fiz as minhas 



indicações para ajudar o povo e não para me promover, acho que nos 

vereadores temos que estar sempre unidos e trabalhar para o povo. Desejo   

um feliz natal e um prospero ano novo  cheio de saúde e paz a todos.  Não 

havendo mais oradores      o Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos 

e declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 
 ________________________ ______________ ________      _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

FORAM REALIZADAS   06 SESSÕES 

EXTRAORDINARIAS  NO ANO DE 2017 
 

 

  ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO   PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos   vinte e oito     dias do mês de    setembro do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a    Primeira Sessão 

Extraordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, 

Carlos Alberto da Silva, Élcio da Silva Neves,   Eliandro Rubiatti,  João 

Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos,  Silas 

Rego dos Santos    e Sivaldo Antonio da Silva,  Esteve presente também o 



advogado   Sr.     Celso Gianini  representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia.    Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente Sessão,  onde a Sr.   Élcio da Silva Neves     leu uma 

passagem Bíblica.    Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, Após  passou-se para 

a ORDEM DO DIA com a seguinte matéria em pauta: Projeto de 

lei Complementar  n.º.11/2017, que após   o Sr. Presidente solicitou 

ao 1ª Secretaria que faça uma breve  leitura do Projeto de Lei 

Complementar   n.º   11/2017. Neste momento  o vereador Sr. Élcio 

da Silva Neves fez um requerimento verbal solicitando a dispensa 

da leitura do referido projeto de lei Complementar, visto tratar de 

um projeto bastante extenso e todos os senhores vereadores 

possuem a referida cópia do mesmo, o Senhor Presidente colocou 

em discussão o referido requerimento verbal não houve orador e 

não havendo orador ele submeteu em votação e foi aprovado por 

unanimidade o mesmo, então o Sr.  Secretario fez a leitura somente 

da mensagem do Sr. Prefeito municipal encaminhando o referido 

projeto e uma breve leitura do tópico do projeto de lei 

complementar nº 11/2017,  que após o Sr. Presidente colocou em    

discussão, não  houve   orador e não havendo orador  o Sr. 

Presidente submeteu em   votação   o Projeto de Lei  Complementar 

nº 11/2017  e   foi aprovado   unanimidade,  não havendo mais  matéria 

na ordem do dia a tratar o  Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e 

declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 

 
 _____________________          ______________ __   _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  



 ATA DA  SEGUNDA  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO   PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos   vinte e  quatro     dias do mês de     outubro do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a     Segunda Sessão 

Extraordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, 

Carlos Alberto da Silva, Élcio da Silva Neves,   Eliandro Rubiatti,  João 

Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos,  Silas 

Rego dos Santos    e Sivaldo Antonio da Silva,    Havendo número legal em 

plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  onde a Sr.    

Laercio Clemente de Souza     leu uma passagem Bíblica.    Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, Após  passou-se para a ORDEM DO DIA com a 

seguinte matéria em pauta: Projetos de leis   n.º.17 e 18/2017, que   

o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça uma breve  

leitura do Projeto de Lei     n.º   17/2017,     que após o Sr. 

Presidente colocou em    discussão, não  houve   orador e não 

havendo orador  o Sr. Presidente submeteu em   votação   o Projeto 

de Lei   nº 17/2017  e   foi aprovado   unanimidade, na sequencia o 

Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça uma breve  leitura 

do Projeto de Lei     n.º   18/2017,     que após o Sr. Presidente 

colocou em    discussão, não  houve   orador e não havendo orador  

o Sr. Presidente submeteu em   votação   o Projeto de Lei   nº 



18/2017  e   foi aprovado   unanimidade,  não havendo mais  matéria na 

ordem do dia a tratar o  Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e 

declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 

 
 _____________________          ______________ __   _______________________            

  Laercio Clemente de Souza       Silas Rego dos Santos       Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                      Presidente                           2º Secretario  

 

 

 

 

 

 

  ATA DA   TERCEIRA  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO   PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos   vinte e  sete     dias do mês de     novembro do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a      Terceira Sessão 

Extraordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, 

Carlos Alberto da Silva, Élcio da Silva Neves,   Eliandro Rubiatti,  João 

Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos,  Silas 

Rego dos Santos    e  Sivaldo Antonio da Silva,    Havendo número legal em 

plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  onde a Sr.     

Élcio da Silva Neves     leu uma passagem Bíblica.    Após o Sr. Presidente 

solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que 



após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo orador ele 

submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da sessão 

anterior, Após  passou-se para a ORDEM DO DIA com as seguintes matérias 

em pauta: Projetos de leis   n.º. 19, 20, 21, 22 e 23/2017,  onde   o Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça a   leitura do Projeto de Lei     

n.º   19/2017,     que após o Sr. Presidente colocou em    discussão, não  

houve   orador e não havendo orador  o Sr. Presidente submeteu em   votação   

o Projeto de Lei   nº 19/2017  e   foi aprovado   unanimidade, na sequencia o 

Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça a    leitura do Projeto de Lei     

n.º   20/2017,     que após o Sr. Presidente colocou em    discussão, não  

houve   orador e não havendo orador  o Sr. Presidente submeteu em   votação   

o Projeto de Lei   nº 20/2017  e   foi aprovado   unanimidade,   prosseguindo 

os trabalho o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça a    leitura do 

Projeto de Lei     n.º   21/2017,     que após o Sr. Presidente colocou em    

discussão, não  houve   orador e não havendo orador  o Sr. Presidente 

submeteu em   votação   o Projeto de Lei   nº 21/2017  e   foi aprovado   

unanimidade,   após o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça a    

leitura do Projeto de Lei     n.º   22/2017,     que após o Sr. Presidente colocou 

em    discussão, não  houve   orador e não havendo orador  o Sr. Presidente 

submeteu em   votação   o Projeto de Lei   nº 22/2017  e   foi aprovado   

unanimidade, continuando   o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que 

faça a    leitura do Projeto de Lei     n.º   23/2017,     que após o Sr. Presidente 

colocou em    discussão, não  houve   orador e não havendo orador  o Sr. 

Presidente submeteu em   votação   o Projeto de Lei   nº 23/2017  e   foi 

aprovado   unanimidade,  não havendo mais  matéria na ordem do dia a tratar 

o  Sr.   Presidente  para finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a 

presente sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai 

devidamente assinada.    

 

 

 _____________________       ______________ __   __________________           

Laercio Clemente de Souza   Silas Rego dos Santos  Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                Presidente                       2º Secretario  

 



ATA DA  QUARTA  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO   PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos    dezenove     dias do mês de     dezembro do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  Senho r    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o 

Sr.       Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a      Quarta Sessão 

Extraordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 

estarem presentes os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, 

Carlos Alberto da Silva, Élcio da Silva Neves,   Eliandro Rubiatti,  João 

Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos,  Silas 

Rego dos Santos    e Sivaldo Antonio da Silva.  Esteve presente também o 

advogado   Sr.     Celso Gianini  representante da empresa  Gianini e Oliveira 

Advocacia. Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou 

aberta a presente Sessão,  onde a Sr.     Élcio da Silva Neves     leu uma 

passagem Bíblica.    Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após ele colocou em discussão 

não houve orador e não havendo orador ele submeteu em votação e foi 

aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, Após  passou-se para a 

ORDEM DO DIA com as seguintes matérias em pauta: Projeto de lei   n.º.  

24/2017 e o Projeto de Lei Complementar nº 13/2017,  onde   o Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça a   leitura do Projeto de Lei     

n.º   24/2017,     que após o Sr. Presidente colocou em    discussão,  usaram 

da palavra os seguintes vereadores: 

Laercio Clemente de Souza É com grande prazer que vejo este projeto que o 

Sr. Diego esta pedindo, é o que precisamos gerar emprego mesmo que seja 

dois ou três mas é importante  e seja bem vindo, parabenizo ele por esta 

oportunidade de gerar emprego e o dever nosso é fiscalizar se depois ele vai 

cumprir. 



Élcio da Silva Neves Parabenizo o Sr. Prefeito por este projeto que gera 

emprego, é isso que precisamos,  mesmo que seja pouco mas é de grande 

valia, acredito que talvez possa até mesmo criar mais empregos é o que 

desejamos, desejo sucesso para esta empresa. Não havendo mais oradores  o 

Sr. Presidente submeteu em   votação   o Projeto de Lei   nº  24/2017  e   foi 

aprovado   unanimidade, na sequencia o Sr. Presidente solicitou ao 1ª 

Secretaria que faça a    leitura do Projeto de Lei  Complementar    n.º   

13/2017,     que após o Sr. Presidente colocou em    discussão, não  houve   

orador e não havendo orador  o Sr. Presidente submeteu em   votação   o 

Projeto de Lei  Complementar  nº 13/2017  e   foi aprovado   unanimidade,      

não havendo mais  matéria na ordem do dia a tratar o  Sr.   Presidente  para 

finalizar agradeceu a todos e declarou encerrada a presente sessão, da qual 

para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 

 

 _____________________       ______________ __   __________________           

Laercio Clemente de Souza   Silas Rego dos Santos  Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                Presidente                       2º Secretario  

 

 

 

 

ATA DA  QUINTA  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO   PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos    vinte e seis     dias do mês de     dezembro do ano de dois mil e  

dezessete  às  20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de 

São Paulo, situada à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador     Silas Rego dos Santos  e 

secretariado pelo  Senhor    Laercio Clemente de Souza   1ª  secretária e o Sr.       

Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a      Quinta Sessão 

Extraordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a 

verificação dos Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se 



estarem presentes os seguintes vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, 

Carlos Alberto da Silva, Élcio da Silva Neves,   Eliandro Rubiatti,  João 

Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos Santos,  Silas 

Rego dos Santos    e Sivaldo Antonio da Silva.  Havendo número legal em 

plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  onde a Sr.      

Laercio Clemente3 de Souza     leu uma passagem Bíblica.    Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, que após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo 

orador ele submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade a ata da 

sessão anterior, Após  passou-se para a ORDEM DO DIA com as seguintes 

matérias em pauta: Projetos de leis   n.º.  25 e 26/2017    onde   o Sr. 

Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça a   leitura do Projeto de Lei     

n.º   25/2017,     que após o Sr. Presidente colocou em  primeira  discussão,   

não houve orador e não havendo   orador  o Sr. Presidente submeteu em   

primeira votação   o Projeto de Lei   nº  25/2017  que dispõem sobre o 

PLANO PLURIANUAL para o período de 2018 a 2021  e foi aprovado   

unanimidade, na sequencia o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que 

faça a    leitura do Projeto de Lei       n.º   26/2017,     que após o Sr. 

Presidente colocou em    discussão, não  houve   orador e não havendo orador  

o Sr. Presidente submeteu em   votação   o Projeto de Lei   nº 26/2017  e   foi 

aprovado   unanimidade,      não havendo mais  matéria na ordem do dia a 

tratar o  Sr.   Presidente  convocou todos os senhores vereadores para uma 

sessão extraordinária para o dia 27/12/2017 com inicio as 20:00 horas com o 

projeto de lei nº 25/2017 em pauta e para finalizar agradeceu a todos e 

declarou encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a 

presente Ata, que  vai devidamente assinada.    

 

 

 _____________________       ______________ __   __________________           

Laercio Clemente de Souza   Silas Rego dos Santos  Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                Presidente                       2º Secretario  

 

 

 



 

 ATA DA  SEXTA  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO   PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos    vinte e sete     dias do mês de     dezembro do ano de dois mil e  dezessete  às  

20:00 horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de São Paulo, situada à 

Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara Municipal, sob a Presidência do 

Vereador     Silas Rego dos Santos  e secretariado pelo  Senhor    Laercio Clemente de 

Souza   1ª  secretária e o Sr.       Élcio da Silva Neves  2º secretário, realizou-se a       

Sexta Sessão Extraordinária do  Primeiro   Período Legislativo da Décima  Terceira 

Legislatura. O Sr. Presidente solicitou ao 1ª secretário para que fizesse a verificação dos 

Vereadores Presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes os seguintes 

vereadores:-   Antonio Donizete Bocchi, Carlos Alberto da Silva, Élcio da Silva Neves,   

Eliandro Rubiatti,  João Deroidi,   Laercio Clemente de Souza,  Sidnei Antonio dos 

Santos,  Silas Rego dos Santos    e Sivaldo Antonio da Silva. Esteve presente também o 

advogado   Sr.     Celso Gianini  representante da empresa  Gianini e Oliveira Advocacia.   

Havendo número legal em plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão,  

onde a Sr.      Laercio Clemente  de Souza     leu uma passagem Bíblica.    Após o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que 

após ele colocou em discussão não houve orador e não havendo orador ele submeteu em 

votação e foi aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior, Após  passou-se para a 

ORDEM DO DIA com as seguintes matérias em pauta: Projeto de lei   n.º.  25 /2017    

onde   o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça a   leitura do Projeto de Lei     

n.º   25/2017,     que após o Sr. Presidente colocou em   segunda  discussão,   não houve 

orador e não havendo   orador  o Sr. Presidente submeteu em    segunda votação   o 

Projeto de Lei   nº  25/2017  que dispõem sobre o PLANO PLURIANUAL para o 

período de 2018 a 2021  e foi aprovado   unanimidade,       não havendo mais  matéria na 

ordem do dia a tratar o  Sr.   Presidente    para finalizar agradeceu a todos e declarou 

encerrada a presente sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que  vai 

devidamente assinada.    

 

 _____________________       ______________ __   __________________           

Laercio Clemente de Souza   Silas Rego dos Santos  Élcio da Silva neves                      

  1º Secretario                                Presidente                       2º Secretario  



 

 

 

PROJETOS LEIS 2017 
 

Número DATA AUTOR ASSUNTO 

01/2017 06/01 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre autorização  legislativa para 

concessão de direito real de uso, de  imóveis    

que especifica à Associação dos Produtores 

Rurais de Santana da Ponte Pensa, SP> 

02/2017 06/01 Prefeito 

Municipal 

 Dispõe sobre autorização  legislativa para 

concessão de direito real de uso, de 

maquinários  equipamentos agrícolas  imóveis 

que especifica à Associação dos Produtores 

Rurais de Santana da Ponte Pensa, SP> 

03/2017 06/01 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre  autorização para o Executivo 

efetuar os pagamentos de Auxílios e 

subvenções que constem do orçamentos 

exercício de 2017  

04/2017 06/01 Prefeito 

Municipal 

 Dispõe sobre autorização legislativa para 

cessão de uso de equipamentos agrícolas que 

especifica  a Associação dos Produtores 

Rurais de Borracha Natural de Santana da 

Ponte Pensa SP 

05/2017 06/01  Prefeito 

Municipal 

 Dispõe sobre a concessão de Auxilio 

Financeiro à Estudantes do Município.  

06/2017 02/03 Prefeito 

Municipal 

 Dispõe sobre expansão do Perímetro Urbano 

do Município. 

07/2017 03/03 Prefeito 

Municipal 

 Dispõem sobre recomposição  salarial a todos 

os servidores e funcionários  públicos 

municipais ativos, inativos e pensionistas e 

ainda aos profissionais do magistério. 

08/2017 13/03 Prefeito Dispõem  sobre disciplina procedimentos às 



Municipal viagens a serviços, missões oficiais e estudos 

e á concessão de diárias aos agentes políticos . 

09/2017 14/03 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre  autorização legislativa para 

concessão de direito real de uso de parte de 

imóvel que especifica à empresa Wagner 

Adriano Vilalva. 

10/2017 14/03 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre autorização legislativa para 

cessão de uso de equipamentos agrícola que 

especifica à Associação dos Produtores de 

Borracha Natural de Santana da Ponte Pensa. 

11/2017 17/04 Élcio da 

Silva 

Neves 

Inclui no Calendário Oficial do Município o 

Dia Mundial de Conscientização e Combate 

da Violência contra a Pessoa Idosa. 

12/2017 18/04 Prefeito 

Municipal 

Dá nova redação a artigos do contrato de 

consórcio publico do CONSORCIO 

PUBLICO INTERMUNICIPAL SAÚDE DA 

REGIÃO DE JALES- CONSIRJ – em que o 

município é Ente Consorciado. 

13/2017 26/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias para 

a elaboração e execução da Lei Orçamentaria  

para o exercício financeiro do ano de 2018. 

14/2017 26/06 Prefeito 

Municipal  

Denomina Loteamento e ruas do Loteamento 

Ribeirão Ponte Pensa, como se indica. 

15/2017 05/09 Prefeito 

Municipal 

Autoriza o Município de Santana da Ponte 

Pensa, SP, a celebrar convênio com a 

Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação –FDE – objetivando a gestão de 

atas de registro de preços. 

16/2017 27/09 Prefeito 

Municipal  

Estima a receita e Fixa a despesas da 

Prefeitura Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP, para o exercício financeiro de 2018 

17/2017 05/10 Prefeito 

Municipal 

Dispõe de Autorização Legislativa para 

abertura de Credito Adicional . 



18/2017 05/10 Prefeito 

Municipal 

Dispõe de Autorização Legislativa para 

abertura de Credito Adicional Suplementar 

com a Redução de diversas dotações do 

orçamento vigente. 

19/2017 24/11 Prefeito 

Municipal 

Dispõem sobre autorização Legislativa para 

alienação de bens inservíveis à 

municipalidade. 

20/2017 24/11 Prefeito 

Municipal 

Dispõe de autorização Legislativa para 

abertura de Credito Adicional Suplementar 

com a redução de diversas dotações do 

orçamento vigente. 

21/2017 24/11 Prefeito 

Municipal 

Autoriza o Município a reparcelar o 

pagamento das contribuições previdências 

devidas à conta do Extinto Instituto Municipal 

de Previdência 

22/2017 24/11 Prefeito 

Municipal 

Dispõe a criação do Conselho Municipal de 

Turismo. 

23/2017 23/11 Prefeito 

Municipal 

Autoriza  o Executivo Municipal a ratificar os 

termos da 2º alteração e Consolidação do 

Contrato  Público – Especialmente  na 

Resolução nº 01/2012 de 20 de novembro de 

2012 do Consorcio Público Intermunicipal de 

Saúde da Região de Jales CONSIRJ 

24/2017 08/12 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre autorização legislativa para 

concessão de direito real de uso de imóvel 

que especifica á empresa Diego Nicolete 

Alves. 

25/22017 20/12 Prefeito 

Municipal 

Dispõem sobre o Plano Plurianual para o 

período de 2018/2021. 

26/2017 21/12 Prefeito 

Municipal 

Institui a Nota Fiscal Eletrônica de serviços – 

NFS no âmbito do município de Santana da 

Ponte Pensa SP 

 



 

PROJETOS LEIS COMPLEMENTARES   2017 
 

NUMERO  DATA AUTOR ASSUNTO 

01/2017 23/01 Prefeito 

Municipal 

Dispõem de autorização legislativa a 

inclusão no PPA 2014/2017 na LDO e LOA 

2017-   e a abertura de um credito adicional 

especial no valor de R$ 11.244,00, 

objetivando a conceder  subvenções ao 

Centro de Referencia e Apoio à Criança e ao 

Adolescente  CRA Santa fe do Sul 

02/2017 24/03 Prefeito 

Municipal 

Dispõem da autorização Legislativa, a 

inclusão no PPA 2014/2017, na LDO 2016, 

na LOA 2016 e a abertura de um credito 

adicional especial, no valor de R$. 

156.200,00 objetivando a aquisição de 

mecanização agrícola – Aquisição  de 01 

trator agrícola e 02 implementos agrícolas – 

convenio Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento- Programa PRODESA – 

MAPA OPERAÇÃO Nº 2586.1022127-

44/2016 proposta sincov nº 9559/2016 – 

CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 

832974/2016 

03/2017 10/05 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre expansão do perímetro urbano 

de área que especifica. 

04/2017 23/05 Prefeito 

Municipal 

Dispõem da Autorização Legislativa a 

inclusão no PPA 2014/22017 na LDO e 

LOA 2017 a abertura de um credito 

adicional especial no valor de R$ 85.000,00 

objetivando na aquisição Equipamentos e 

Mobiliário Convenio SUS/SP nº 2557/2016 

T.Aditivo 01/2016 – Processo nº 



001.0215.01355/2016 

 05/2017 26/06 Prefeito 

Municipal 

Altera o artigo 6º da Lei Municipal nº 972 

de 10 de janeiro de 2001 que cria o 

Conselho de Alimentação escolar do 

Município  de conformidade com a 

Resolução FNDE nº 26 de 17 de junho de 

2013. 

06/2017 11/07 Prefeito 

Municipal 

Dispõem de autorização Legislativa a 

inclusão no PPA 2014/2017, na LDO e LOA 

2017 a abertura de um credito adicional 

especial no valor de R$ 100.000,00 

objetivando as aquisições de Equipamentos 

Mobiliários para o Centro de Saúde, repasse 

do FNS-PAB-INVESTIMENTO 

07/2017 07/08 Prefeito 

Municipal 

Dispõem da autorização Legislativa a 

inclusão no PPA 2014/2017 na LDO e LOA 

2017 a abertura de um credito adicional 

especial no valor de R$ 25.476,72 

objetivando o termino da Construção da 

Creche Convenio Processo nº 07163/2013, 

conforme planilha substitutiva aprovada 

pelo FDE- referente a Contrapartida do 

Município. 

08/2017 07/08 Prefeito 

Municipal 

Dispõem da autorização legislativa a 

inclusão no PPA 2014/2017 na LDO e LOA 

2017 a abertura de um credito adicional 

especial no valor de R$ 50.110,8l 

objetivando o termino da Construção da 

Creche Processo nº 07163/2013 conforme 

planilha substitutiva aprovado pelo FDE 

com a utilização saldo do convenio e 

Rendimento de Aplicação Financeira 

09/2017 25/08 Prefeito 

Municipal 

Dispõem de autorização Legislativa a 

inclusão no PPA 2014/2017 na LDO e LOA 



2017 a abertura de um credito adicional 

suplementar no valor de R$ 161.000,00 

objetivando a aquisição de Perua Van ) O 

Km para o Centro de Saúde, com recursos 

próprios saldo remanescente do Leilão 01 e 

02/2014 e saldo dos veículos da saúde 

sinistrados e leilão 02/2014. 

10/2017 11/09 Prefeito 

Municipal 

 Altera o Artigo 3º da lei Municipal nº 972 

de 10 de janeiro de 2001, que Cria o 

Conselho de Alimentação Escolar do 

Município de conformidade com a 

Resolução FNDE nº 26 de 17 de junho de 

2013 

11/2017 25/09 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre adequação do Código 

Tributário Municipal ao texto da Lei 

Complementar Federal nº 157 de 29 de 

dezembro de 2016, que altera a Lei 

Complementar Federal nº 116 de 31 de julho 

de 2003, que dispõe sobre imposto sobre 

serviço de qualquer natureza. 

12/2017 03/10 Prefeito 

Municipal 

Dispõem de autorização Legislativa a 

inclusão no PPA 2014/2017 na LDO e LOA 

2017, a abertura de um credito adicional 

suplementar no valor de R$ 24.700,00 

objetivando a aderir ao programa FNS-

NASF Núcleo de Apoio á Família.  

13/2017  07/12 Prefeito 

Municipal  

Dispõem de autorização legislativa a 

inclusão no PPA 2014/2017 na LDO e LOA 

2017 a abertura de um credito adicional 

especial no valor de R$ 43.500,00 

objetivando desenvolver o Programa FNS 

INCREMENTO TEMPORARIO 

COMPONENTE – PAB-CUSTEIO 

 



 

 

  REQUERIMENTOS DE VEREADORES  

 

    

 

 
NUMERO 

ORDEM 

DATA AUTOR ASSUNTO 

 01  20/02  Sivaldo 

Antonio 

da Silva 

   Requer Esclarecimentos pelo motivo 

que a Placa de Identificação da 

denominação do Pavilhão da Feira do 

Produtor  Rural de nossa cidade  

denominada pela Lei Municipal nº 

1451/2013 foi retirada do referido 

Pavilhão. 

Procedimentos: Enviado o referido 

requerimento ao Sr. Prefeito Municipal 

no dia 22/02/2017. 

Resposta: O Sr. Prefeito  Municipal 

respondeu em  07/03/2017:  Ab initio, 

cumpre observar que ao contrário do 

que constou no requerimento a Placa não 

foi retirada pela administração, e sim 

por alguma ação externa. Não sabemos 

precisar se a Placa foi retirada por 

terceiros, eis que encontrava-se instalada 

em local público, ou, se por força da 

natureza, o que é pouco provável, eis que 

as demais Placas semelhantes instaladas 

também em locais públicos e abertos á 

população, tiveram a mesma forma de 



instalação e jamais foram danificadas.  A 

Placa objeto do requerimento do nobre 

vereador foi encontrada no chão, 

exatamente abaixo do local onde estava 

fixada e em breve será novamente 

instalada. 

02  22/02  Élcio da 

Silva 

Neves 

Solicita Certidão que informe os dias de 

sessões ordinárias  e reuniões de 

Comissões Permanentes. 

Resposta:  Foi entrega a devida Certidão 

em  23/02/2017 

03 08/08 Joao 

Deroidi 

Requer uma declaração que sou 

vereador nesta Casa de lei e o período 

que fui eleito. 

Resposta: Foi entrega a devida  

Declaração em  15/08/2017 

04 23/08 Laercio 

Clemente 

de Souza 

Requer cópia  do termo de posse e Ficha 

financeira de meu exercício de vereador. 

Resposta: Foi entregue os devidos 

documentos ao interessado em 

24/08/2017 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTOS DE TERCEIROS 
  
 

Numero 

Ordem 

Data Autor Assunto 

01 16/05 José 

Ferreira 

Requer o Tempo que exerceu o mandato de 

vereador nesta casa de lei e o tempo que 

contribui para a Previdência  Social nesta 

Câmara Municipal. 

Resposta: Foi entregue o solicitado ao 

interessado  em 18/05/2017 

02 16/05 Orides 

Bento 

Requer o tempo que exerci o mandato 

eletivo de vereador nesta casa de lei e o 

tempo que contribui para a Previdência 

Social nesta Câmara Municipal. 

Resposta: Foi entregue o solicitado ao 

interessado  em 18/05/2017 

03 25/07 José 

Romero 

Alonso 

 Requer cópia  do termo de posse e Ficha 

financeira de meu exercício de vereador. 

Resposta: Foi entregue os devidos 

documentos ao interessado em 31/07/2017  

04 25/07 Odair 

Bassi Boer 

Requer cópia  do termo de posse e Ficha 

financeira de meu exercício de vereador. 

Resposta: Foi entregue os devidos 

documentos ao interessado em  31/07/2017 

05 25/07 Miguel 

Brito Julio 

Requer cópia  do termo de posse e Ficha 

financeira de meu exercício de vereador. 

Resposta: Foi entregue os devidos 

documentos ao interessado em  31/07/2017 

06 25/07 Santo 

Pires dos 

Santos 

Requer cópia  do termo de posse e Ficha 

financeira de meu exercício de vereador. 

Resposta: Foi entregue os devidos 

documentos ao interessado em  31/07/2017 



07 25/07 Valdecir 

Cesar 

Garofano 

Requer cópia  do termo de posse e Ficha 

financeira de meu exercício de vereador. 

Resposta: Foi entregue os devidos 

documentos ao interessado em  31/07/2017 

08 25/07 Vagner  

Hernandes 

Requer cópia  do termo de posse e Ficha 

financeira de meu exercício de vereador. 

Resposta: Foi entregue os devidos 

documentos ao interessado em  31/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    INDICAÇÕES   

 
 

 NUMERO DATA AUTOR ASSUNTO 

01/2017 12/01 SIVALDO  

ANTONIO 

DA SILVA 

Que seja    efetuado reparos na guia 

de sarjeta da rua Manoel Clemente de 



Souza em frente a casa do Sr. 

Reinaldo Rego Leite e outros de nossa 

cidade. 
 

02/20167 12/01 SIVALDO  

ANTONIO 

DA SILVA 

Que seja   efetuado reparos  e limpeza 

na guia de sarjeta na saída da agua 

para não acumular agua na rua Jovino 

Joaquim de Souza entre a Rua Joao 

Ortega Alcolea e Rua Jose Francisco 

de Souza em frente a residência do Sr. 

Adão Jose de Oliveira de nossa 

cidade. 

 
03/2017 12/01 SIVALDO  

ANTONIO 

DA SILVA 

Que seja    tomadas providencias para 

não acumular agua entre o campo de 

malha e o antigo parque infantil de 

nossa cidade 
04/2017 16/01  Antonio 

Donizete 

Bocchi 

Que seja   efetuada a poda dos pés de 

manga e outras árvores frutíferas 

existentes ao lado da Vicinal 

Vereador Elzirio Martins de Souza de 

nossa cidade.  

 
05/2017  16/01  Antonio 

Donizete 

Bocchi 

Que seja    efetuado a coleta de lixo 

nas estradas municipais de nosso 

município pelo menos uma vez por 

semana. 
06/2017 16/01  Antonio 

Donizete 

Bocchi 

Que seja  efetuado reparos no campo 

de bocha de nossa cidade.  



07/2017 17/01  Carlos 

Alberto da 

Silva 

 Se a Estrada da Baixada Seca de 

nosso município foi incluída no 

Projeto Melhor Caminho do Governo 

do Estado de São Paulo 
08/2017 17/01    Silas Rego 

dos Santos 

 Instalar lixeiras  nas saídas da cidade, 

locais como saída do córrego do Açoita 

Cavaloe saída da vicinal José Pagiato. 
 09/2017  16/01  Silas Rego 

dos Santos 
 Que seja instalado um Bebedouro de 

agua refrigerada na praça da matriz de 

nossa cidade. 
10/2017  17/01  Élcio da 

Silva Neves 
 Que seja providenciado a extração do 

toco existentes na praça da matriz ao 

lado do coreto, na Rua David 

Giovanini bem como plantar outra 

arvore no local. 
11/2017  24/01  Laercio 

Clemente de 

Souza 

Que seja  consertado o muro da 

garagem do paço municipal de nossa 

cidade 

12/2017  31/01  Antonio 

Donizete 

Bocchi 

Que seja  colocado  um portão na entrada do 

almoxarifado da Prefeitura 

13/2017  31/01  Antonio 

Donizete 

Bocchi 

Que seja   consertado os ventiladores ou 

colocado novos e que seja consertado a 

calçada o piso cimentado do lado de fora do 

Centro Social Comunitário de nossa cidade 

14/2017  31/01  Antonio 

Donizete 

Bocchi 

 Que seja solicitado a empresa que usava o 

Galpão do Agronegócio de nossa cidade que 

retire alguns maquinários que ainda estão lá 

dentro uma vez que a mesma não esta mais 

utilizando o referido galpão.  



15/2017  31/01  Antonio 

Donizete 

Bocchi 

 Que os motoristas das ambulâncias que 

estejam de plantão permaneçam dia e noite e 

até mesmo nos finais no Centro de Saúde 

16/2017  03/02  Laercio 

Clemente de 

Souza 

 Que seja reformado o matadouro municipal 

de nosso município 

17/2017  03/02   Eliandro 

Rubiatti 

 Que seja colocada uma placa em frente do 

correio para que seja proibido estacionar. 

18/2017 07/02 Sidnei 

Antonio dos 

Santos 

Que seja colocado um bebedouro refrigerado 

no almoxarifado municipal de nosso 

município. 

19/2017 07/02 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que seja construído um sanitário para 

deficientes no velório municipal de nossa 

cidade. 

20/2017 07/02 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que seja colocado um funcionário para zelar 

do cemitério municipal de nossa cidade 

21/2017 07/02 Élcio da 

Silva Neves 

Comunicar a Elektro para substituir lâmpadas 

que não funcionam e efetuar a limpeza das 

lâmpadas em todos os postes da cidade. 

22/2017 07/02 Élcio da 

Silva Neves 

Determinar providencias na organização das 

novas sepulturas do cemitério municipal 

23/2017 20/02 Joao Deroidi Que seja colocado quebra mola na avenida 

Santana entre as ruas Jose Guimaraes e Jose 

Francisco de Souza em frente da residência 

do Sr. Dulvano Nunes e um na Rua José 

Guimaraes entre as Ruas Julio Cardoso 

Sobrinho e Rua José Luis Lulio em frente a 

residência do Sr. Fidelcino Edino de Souza de 

nossa cidade. 

24/2017 20/02 Sivaldo Que seja reformada o quebra mola na rua 



Antonio da 

Silva 

João Ortega Alcolea entre a Av. Cecilio José 

Karan e Rua Cel. Francisco Schimidt em 

frente A RESIDENCIA DO Sr. Pedro 

Jucivaldo Cardoso de nossa cidade 

25/2017 20/02 Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

Que seja construído um quebra mola na rua 

Cel. Francisco Schimidt entre a rua Manoel 

Clemente de Souza e Av. São Joaquim em 

frente da construção da nova Creche de nossa 

cidade. 

26/2017 21/02 Élcio da 

Silva Neves 

Instalar ventiladores e aparelhos de ar-

condicionado no Núcleo de Promoção Social 

Pedro Capeletti localizado no Conjunto 

Habitacional Luiz Antonio Pessota  

27/2017 21/02 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que seja efetuado um prolongamento da 

galeria de aguas pluviais no final da rua 

Manoel Gonçalves de Araujo de nossa cidade 

28/2017 21/02 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que a Prefeitura Municipal efetue compras 

em todos os comércios de nossa cidade 

29/2017 07/03 Élcio da 

Silva Neves 

Que seja efetuado a limpeza nas caixas de 

contenção de aguas fluviais de todas as 

estradas municipais de nosso município 

30/2017 07/03 Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

Que seja consertado ou reconstruído muro de 

proteção (corrimão) e efetuado a sinalização 

no bueiro ou ponte da estrada existentes na 

estrada municipal nº SPP 080 do córrego da 

baixada seca de nosso município e efetuar 

também o alargament5o da referida estrada. 

31/2017 07/03 Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

Que seja construído uma caixa de contenção 

de aguas fluviais na estrada 54 no final da 

fazenda Bacuri próximo a estrada que liga a 



estrada 54 com a do córrego do açoita cavalo 

32/2017 14/03 Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

Que seja erradicada ou trocadas as palmeiras 

(coqueiros) existentes na praça da matriz ao 

lado do quiosque de nossa cidade. 

33/2017 14/03 Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

Que seja erradicada ou trocada as palmeiras 

(coqueiro)existentes na praça da matriz em 

frente a igreja de nossa cidade. 

34/2017 14/03 Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

Que seja consertado ou reconstruído muro de 

proteção (corrimão) na ponte existente sobre 

o Córrego do queixada na estrada de terra que 

liga Santana a Três Fronteiras 

35/2017 03/04 Antonio 

Donizete 

Bocchi 

Que seja reformada as placas que indicam os 

nomes das ruas e avenidas de nossa cidade. 

36/2017 03/04 Antonio 

Donizete 

Bocchi 

Que seja consertada a cobertura da 

arquibancada do estádio municipal de nossa 

cidade 

37/2017 17/04 Joao deroidi Que seja reativado o uso da piscina para a 

população principalmente aos idosos que 

praticam exercícios. 

38/2017 17/04 Élcio da 

Silva Neves 

Que a Prefeitura promova a substituição dos 

tatames e forneça matérias esportivos para as 

crianças e adolescentes alunos do Caratê, 

vinculado ao Núcleo de \promoção Social 

Pedro Capelette 

39/2017 17/04 Élcio da 

Silva Neves 

Celebrar Convenio com o DETRAN visando 

a emissão de licenciamento e transferências 

de veículos facilitando assim os serviços ao 

cidadão do nosso município que utiliza os 

referidos serviços. 



40/2017 17/04 Élcio da 

Silva Neves 

Instalação do Departamentos de Transito 

(DETRAN) no município. 

41/2017 02/05 Élcio da 

Silva Neves 

Realizar estudo para que seja colocado 

sistema de ar-condicionado no velório 

municipal 

42/2017 16/05 Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

Que seja efetuada uma divulgação e uma 

campanha realizando arrastões para coleta de 

entulho velho nos quintais  para prevenção de 

doenças e eliminação de criadouros de 

animais peçonhentos 

43/2017 16/05 Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

Que seja tomadas as devidas providencias 

para combater o foco de escorpiões  e outros 

animais peçonhentos na COHAB Luiz 

Antonio Pessota de nosso município. 

44/2017 16/05 Élcio da 

Silva Neves 

Determine providencias  no sentido de 

construir um banheiro feminino no setor do 

almoxarifado da Prefeitura Municipal. 

45/2017  06/06 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que seja efetuado um estudo sobre as casas 

da COHAB Luiz Antonio Pessota que foram 

entregues para a população e que hoje não 

ocupam mais as mesmas pelo motivo de até 

terem mudado de nosso município. 

46/2017 06/06 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que seja colocado pedrisco no pátio do 

almoxarifado Municipal 

47/2017 06/06 Antonio 

Donizete 

Bocchi 

Que seja implantada a Guarda Municipal em 

nosso município. 

48/2017 06/06 Élcio da 

Silva Neves 

Solicita do Sr. Secretario Estadual de    

Segurança a direcionar uma viatura para a 

Policia Militar e uma para Policia Civil de 



nosso município. 

49/2017 06/06 Élcio da 

Silva Neves 

Solicita do Diretor Regional do DR9 de São 

José do Rio Preto melhorias na sinalização da 

via vicinal Elzirio Martins de Souza  de nosso 

município. 

50/2017 19/06 Élcio da 

Silva Neves 

Reforma do Quebra mola na rua Ângelo 

Pelissari  e que  faça um estudo no sentido de 

trocar os quebras molas que fica na rua Joao 

Ortega Alcolea  em frente a garagem do 

Senhor Antonio Peres, próximo ao posto de 

gasolina  e o quebra mola que fica em frente a 

igreja Batista. 

51/2017 03/07 Élcio da 

Silva Neves 

Solicita do Coordenador da Elektro reparos 

ou substituição do transformador na Avenida 

Santana em frente ao nº 450 em razão de 

escorrer do referido transformador uma 

substancia semelhante a óleo e também por 

existir um grande ninho de pássaro que tem 

chamado a atenção dos moradores das 

imediações, que estão questionando se o 

equipamento é seguro ou coloca a 

incolumidade dos moradores em risco 

52/2017 14/07 Laercio 

Clemente de 

Souza 

Que faça uma planta baixa de nossa cidade 

53/2017 31/07 Joao Deroidi Que seja construído um quebra mola na Rua 

Jovino Joaquim de Souza entre as Ruas 

Manoel Clemente de Souza e João Ortega 

Alcolea  de nossa cidade 

54/22017 01/08 Élcio da 

Silva Neves 

Efetuar a manutenção nos canteiros centrais 

de nossas avenidas 



55/22017 01/08 Élcio da 

Silva Neves 

Solicitar a Deputada Estadual Analice 

Fernandes  a inclusão de nosso município no 

Programa Melhor Viagem 

56/2017 14/08 Élcio da 

Silva Neves 

Que determine ao Or4gão competente para 

instalar placas de identificação de ruas do 

loteamento Antonio Amadeu Bocchi 

57/2017 05/09  Élcio da 

Silva Neves 

Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

  Que seja Intensificada a fiscalização dos 

vendedores ambulantes que vem de outras 

cidades venderem seus produtos em nosso 

município.   

58/2017 04/09  Sivaldo 

Antonio da 

Silva 

 Que seja colocado lixeiras  na Igreja da 

Estrada 54, Trevo da Rodovia Euclides da 

Cunha, Vicinal José Pagiato, entrada da 

estrada da Baixada Seca e córrego da  

Macaubinha  e entrada do deposito de lixo de 

nosso município. 

59/2017 19/09 Élcio da 

Silva Neves 

Que promova construção de muro nos lotes 

07, pertencente a Sebastião Seergio Deboleta 

e 14 pertencente a Gabriel Carvalho de Souza 

da quadra 10 que faz fundo com o campo de 

bocha e com arodoviaria. 

60/2017 02/10 Élcio da 

Silva Neves 

Que determine aos órgãos competentes da 

municipalidade um estudo para que seja 

providenciado calçamento na Avenida 

Santana entre o prédio da Prefeitura e a 

Delegacia de Policia. 

61/2017 03/10 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que seja construído um quebra mola na Rua 

Jose Sgobi entre as ruas Abel Marques e 

Ângelo Pelissari de nossa cidade. 

62/2017 03/10 Carlos Que seja colocado um guarda no 



Alberto da 

Silva 

almoxarifado e paço municipal de nosso 

município. 

63/2017 16/10 Élcio da 

Silva Neves 

Que determine providencias no sentido de 

reinstalar placas de identificação na Vicinal 

Antonio Tiol. 

64/2017 07/11 Élcio da 

Silva Neves 

Que proceda a revitalização  da Praça da 

matriz , sugerimos a substituição das 

palmeiras e das lajotas localizadas defronte 

ao velório municipal e ao lado da Rua José 

Francisco de Souza. 

65/2017  07/11 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que se possível colocar uma enfermeira para 

fizer plantão nos dias de feriados prolongado 

no Centro de Saúde. 

66/2017 07/11 Ant5onio 

Donizete 

Bocchi 

Que seja efetuado levantamento e correção de 

numeração das casas de nossa cidade. 

67/2017 17/11 Laercio 

Clemente de 

Souza 

Que seja construída uma Galeria de Aguas na 

Rua Manoel Clemente de Souza e Rua José 

Luis Lulio de nossa cidade 

68/2017 21/11 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que seja tapado buracos na Rua David 

Giovanini no cruzamento com a rua José 

Guimaraes de nossa cidade 

69/2017 21/11 Laercio 

Clemente de 

Souza 

Que seja tomadas as providencias no sentido 

de conter as aguas que escoam debaixo do 

pontilhão na Vicinal Elzirio  Martins de 

Souza na estrada de ferro de nosso município 

70/2017 21/11 Laercio 

Clemente de 

Souza 

Que seja efetuada reforma e ampliação no 

prédio do centro Social Comunitário e nossa 

cidade 

71/2017 21/11 Élcio da Que a Prefeitura promova alargamento da 



Silva Neves Estrada da Baixada Seca implantando bueiros 

na volta da Estrada 

72/2017 05/12 Carlos 

Alberto da 

Silva 

Que seja colocado climatizadores no Centro 

Comunitário Sr. Pedro Capeletti de nossa 

cidade. 

73/2017 05/12 Élcio da 

Silva Neves 

Que a Prefeitura Municipal promova ações 

para resolver o problema da mosca (beronha) 

e do mau cheiro no lixão municipal.  

74/2017 05/12 Élcio da 

Silva Neves 

Que proceda a instalação de câmaras de 

segurança nas principais entradas da Cidade 

 

  
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  


