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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 2ª  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 2018 
 
 ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito 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 1º  secretário e o Sr.       Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária do Segundo 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,  Èlcio 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 o 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: 

Moção nº 01, 02, 03 e 04/2018 de votos de Pesar pelo falecimento das 

seguintes pessoas: WELLINGTON MARTIN, LUCIMARIO HENRIQUE 

DA ROCHA, SEBASTIÃO CHIARETI ORTEGA E TEREZINHA DE 

OLIVEIRA L. CERELI 

Indicações nº 01/2018 de autoria do vereador Sr. Elcio da Silva Neves.  

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

usaram da palavra os seguintes vereadores:    

 Laercio Clemente de Souza é com muito prazer que estamos começando mais 

um ano de trabalho, acredito que este ano será um ano difícil para nosso pais, 

pois teremos eleição e precisamos analisar bem nossos candidatos, neste 



momento ele leu uma mensagem para todos  desejando e sugerindo a todos  

acreditar em uma melhora em todos os aspectos para nosso pais e população. 

Sivaldo Antonio da Silva cumprimentou o Sr. Laercio, e disse acho que temos 

que ter fé para melhorar, o brasileiro pensa muito individual e sempre tem 

tantas indiferenças, temos que acreditar que amanha será melhor que hoje, 

temos que cobrar sempre para melhorar. 

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,  não 

houve orador e 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 SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito às 

20h00min 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a segunda Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr. Élcio da Silva Neves leu uma 

passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse a leitura da Ata 

da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade e 

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

pauta: 

Ofício nº 05/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando os 

Projetos de Leis: 

Projeto de Lei nº 01/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispõe sobre 

autorização para o executivo efetuar os pagamentos de auxílios e subvenções 

que constem no orçamento do exercício de 2018. 

Projeto nº 02/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispõe sobre 

concessão de auxílio financeiro a estudantes do município e dá outras 

providências. 

 

Ofício nº 07/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando o 

Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº 03/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que dispõe sobre 

autorização legislativa para cessão de uso de maquinários e equipamentos 



agrícolas, que especifica, à associação dos PRODUTORES rurais de Santana 

da Ponte Pensa. CNPJ nº 07.710.337/0001-31, e dá outras providências. 

Indicações nº 02, 03, 04 e 11/2018 de autoria do vereador Sr. Sivaldo Antonio 

da Silva.  

Indicações nº 05/2018 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves. 

Indicações nº 06/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto da Silva. 

Indicações nº 07, 08, 09 e 10/2018 de autoria do vereador Sr. Laércio Clemente 

de Souza.  

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

usou da palavra o seguinte vereador: 

Sivaldo Antonio da Silva, agradeceu a presença de todos e os vereadores que 

fizeram suas indicações e fez comentário e solicitou informações do Sr. 

Presidente sobre sua indicação quanto aos bueiros da estrada da baixada seca, 

disse já ter indicado esta obra anos atrás e que até hoje nada foi resolvido, 

também falou sobre a devolução do dinheiro que retorna à prefeitura, dizendo 

que deveria fazer projetos para obras no município. O senhor presidente usou 

da palavra para dizer ao vereador Sivaldo, sobre a indicação de alargamento 

da estrada do córrego da baixada seca, bem como sobre a indicação do 

vereador Carlos Alberto, sobre o recapeamento asfáltico das ruas dizendo que 

o Prefeito Municipal já está tomando as devidas providências. 

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 e não havendo nenhuma 

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

houve orador e 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 TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito às 

20h00min 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a terceira Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr. Laércio Clemente de Souza fez 

a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse 

a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

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

matérias em pauta: 

Ofício nº 037/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando o 

Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº 04/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que “Denomina 

Loteamento Residencial e vias Públicas que especifica e dá outras 

providências”. 

Ofício nº 46-CRP/2018 de autoria do Sr. Sebastião Junior Ferreira, Provedor 

da Santa Casa de Misericórdia de Jales-SP., convidando para participar do “10º 

Grande Leilão de Gado” em Prol da Santa Casa de Jales que será realizado no 

dia 08/04/2018. 

Indicações nº 12/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto da Silva.  

Indicações nº 13/2018 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves. 

Indicações nº 14/2018 de autoria do vereador Sr. Antonio Donizete Bocchi. 



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

usou da palavra os seguintes vereadores: 

Laércio Clemente de Souza, que agradeceu a presença de todos e dispôs sobre 

os problemas enfrentados na municipalidade bem como no país, solicitando 

aos vereadores que deem mais amparo e verificar o que possa ser feito, 

mobilizando a todos nós e que é preciso fazer alguma coisa e que é preciso 

colocar em prática, pois é nosso objetivo de atender a população naquilo que 

prometemos fazer, precisamos ir atrás de gerar emprego na cidade, um distrito 

industrial por exemplo seria muito bem vindo. 

Sivaldo Antonio da Silva, agradeceu a presença de todos, em especial a visita 

do ex-vereador Vagner Hernandes e disse que estaria de acordo com as 

palavras do vereador Laércio e que devemos sim lutar pelo bem estar dos 

munícipes Santanenses, ter atitude em participar da administração e disse 

sobre as indicações que vem fazendo a muito tempo e que nada foi resolvido. 

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 havia os Projetos de Leis: 

Projeto de Lei nº 01/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 

submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 02/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 

submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 03/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 

submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia passou-se para as 

explicações pessoais. 

Vereador Carlos Alberto da Silva usou da palavra para agradecer a presença 

de todos, bem como o Sr. Prefeito Municipal por esta contribuição aos 

estudantes de nosso município bem como com a saúde, também citou sobre os 

problemas existentes na estrada da baixada seca, da qual o prefeito 

comprometeu-se que será providenciado em breve. 



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 QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito às 

20h00min 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a quarta Sessão Ordinária do Segundo 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:- Carlos 

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

Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos Santos, Silas Regos dos 

Santos e Sivaldo Antonio da Silva, Antonio Donizete Bocchi-Ausente. 

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 o Sr. Élcio da Silva 

Neves fez a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi 

aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com 

as seguintes matérias em pauta: 

Ofício nº 046/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando o 

Projeto de Lei Complementar: 



Projeto de Lei Complementar nº 01/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

que “Dispõem da autorização legislativa, a inclusão no PPA 2018/2021 – na 

LDO/LOA 2018, a abertura de um crédito adicional Especial, no valos de R$ 

104.000,00 (Cento e quatro mil reais) no Programa FNS – NASF -  Núcleo de 

Apoio à Família”. 

Ofício nº 052/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar: 

Projeto de Lei Complementar nº 02/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

que “Dispõem da autorização legislativa, a inclusão no PPA 2018/2021 – na 

LDO/LOA 2018, a abertura de um crédito adicional Suplementar, no valos de 

R$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais), objetivando a aquisição 

Equipamentos e Mobiliários- Convênio SUS/SP nº 2557/2016- T.Aditivo 

01/2016- Processo nº 001.0215.001355/2016”. 

Parecer nº 04/2018, referente ao Projeto de Lei nº 04/2018 e Parecer nº 

05/2018, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2018. 

Moção nº 005 e 006/2018 de votos de Pesar pelo falecimento das seguintes 

pessoas: Aparecida Maria Atanazzio e Antônia Garcia Giovanini. 

Indicações nº 15, 16, 17, 18 e 19/2018 de autoria de vários vereadores.  

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

usou da palavra os seguintes vereadores: 

Laércio Clemente de Souza, que agradeceu a presença de todos e dispôs sobre 

a leitura de uma mensagem pelo dia internacional das mulheres, bem como 

enalteceu algumas palavras com relação às indicações apresentadas. 

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

palavras com relação às indicações apresentadas que são para o bem de nosso 

município, parabenizou ao prefeito pela realização de “tapa buraco” nas vias 

públicas e da promessa de recapeamento nas ruas da cidade, também falou 

sobre a compra do posto de gasolina, adquirido pelo Sr. Célio Giovanini, bem 

como prestou homenagem ao dia internacional das mulheres, parabenizando a 

todas. 

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 havia os Projetos de Leis: 

Projeto de Lei nº 04/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 

submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Complementar nº 01/2018, colocado em discussão, não houve 

oradores e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia passou-se para as 

explicações pessoais. 

Vereador Élcio da Silva Neves usou da palavra para agradecer a todos 

presentes, agradeceu ao Prefeito Municipal pelo trabalho de “tapa buracos” e 

quanto a indicação de aumento salarial disse a todos os pares para lutar para 

que isso seja realizado bem como agradeceu a todos pelas indicações 

apresentadas e que deseja que todas sejam atendidas pelo Poder Executivo. 

Vereador Carlos Alberto da Silva usou da palavra para agradecer a presença 

de todos, bem como ao parabenizou ao coordenador do Centro de Saúde pelo 

bom trabalho bem como fez comentários sobre sua indicação apresentada na 

sessão anterior sobre as condições precárias que se encontra o cemitério local, 

também parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia. 

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 SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

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

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a quinta Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr. Élcio da Silva Neves fez a leitura 

de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade e 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: 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

que “Dispõe sobre recomposição salarial a todos servidores e funcionários 

públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e ainda aos profissionais do 

magistério”. 

Ofício nº 076/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar: 

Projeto de Lei Complementar nº 04/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

que “Dispõem da autorização legislativa, a inclusão no PPA 2018/2021 – na 

LDO/LOA 2018, a abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 

25.866,60), objetivando a Contrapartida de recapeamento de diversas ruas e 



avenidas, Contrato de Repasse nº 829476/2016 com Ministério das 

Cidades/Caixa-Programa Planejamento Urbano-. 

Projeto de Lei Complementar nº 05/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

que “Dispõem da autorização legislativa, a inclusão no PPA 2018/2021 – na 

LDO/LOA 2018, a abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 

245.850,00), objetivando recapeamento de diversas ruas e avenidas, Contrato 

de Repasse nº 829476/2016 com Ministério das Cidades/Caixa-Programa 

Planejamento Urbano-. 

Projeto de Lei nº 05/2018 de autoria do Sr. Presidente da Câmara Municipal 

“Dispõe sobre revisão geral anual dos subsídios dos Agentes Políticos 

(Vereadores, Presidente da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais) do município de Santana da Ponte Pensa”. 

Projeto de Resolução nº 01/2018 “Concede Licença Para Tratamento de Saúde 

à Vereador”. 

Parecer nº 06/2018, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2018, 

Parecer nº 07/2018, referente ao Projeto de Leia Complementar nº 03/2018, 

Parecer nº 08/2018, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2018, 

Parecer nº09/2018, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2018 e 

Parecer nº 10/2018, referente ao Projeto de Lei nº 05/2018. 

Moção nº 007/2018 de votos de Pesar pelo falecimento do Senhor Jesus de 

Souza. 

Indicações nº 20/2018 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves. 

Indicações nº 21/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto da Silva.  

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

não houve oradores. 

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 havia os Projetos de Leis: 

Projeto de Lei Complementar nº 02/2018, colocado em discussão, não houve 

oradores e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2018, colocado em discussão, não houve 

oradores e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 



Projeto de Lei Complementar nº 04/2018, colocado em discussão, não houve 

oradores e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Complementar nº 05/2018, colocado em discussão, não houve 

oradores e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 05/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 

submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Resolução nº 01/2018, colocado em discussão, não houve oradores 

e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia passou-se para as 

explicações pessoais não houve oradores. 

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 SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

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

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a quinta Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr. Élcio da Silva Neves fez a leitura 

de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

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

matérias em pauta: 

Mensagem de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº 06/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que “Dispõem 

sobre a criação do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME e dá outras 

providências”. 

Ofício nº 085/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar: 

Projeto de Lei Complementar nº 06/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

que “Dispõem da autorização legislativa, a inclusão no PPA 2018/2021 – na 

LDO/LOA 2018, a abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 

82.039,73, recurso do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FNS- Apoio 

Financeiro Extraordinário- FMS-CUSTEIO. 

Indicação nº 22/2018 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves. 

Indicações nºs.  23 e 24/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto da 

Silva.  

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

não houve oradores. 

Não 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 havia nenhuma matéria em pauta. 

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

pessoais, não houve oradores. 



Não havendo 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 SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

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

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a sétima Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr. Laércio Clemente de Souza fez 

a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse 



a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

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

matérias em pauta: 

Ofício nº 093/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº 07/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que “Dispõe 

sobre a criação da Imprensa Oficial do Município de Santana da Ponte Pensa 

e dá outras providências”. 

Ofício nº 094/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar: 

Projeto de Lei Complementar nº 14/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

que “Dispõem da autorização legislativa, a inclusão no PPA 2018/2021 – na 

LDO/LOA 2018, a abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 

4.800,00- objetivando a criação da Imprensa Oficial do Município”. 

Indicação nº 25/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto. 

Indicações nºs.  26 e 27/2018 de autoria do vereador Sr. Élcio da Silva Neves.  

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

não houve oradores. 

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 

havia as seguintes matérias em pauta: 

Projeto de Lei nº 06/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 

submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Complementar nº 06/2018, colocado em discussão, não houve 

oradores e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Complementar nº 07/2018, colocado em discussão, não houve 

oradores e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Complementar nº 08/2018, colocado em discussão, não houve 

oradores e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 09/2018, colocado em discussão, não houve oradores e 

submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 



Projeto de Resolução nº 11/2018, colocado em discussão, não houve oradores 

e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Resolução nº 12/2018, colocado em discussão, não houve oradores 

e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Resolução nº 13/2018, colocado em discussão, não houve oradores 

e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia passou-se para as 

explicações pessoais, não houve oradores. 

Não havendo 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 PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito às 20h00min, 

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 1º  secretário e o Sr. 

Élcio da Silva Neves 2º secretário, realizou-se a primeira Sessão Extraordinária do Segundo 

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, Laércio Clemente 

de Souza, Sidnei Antonio dos Santos, Silas Regos dos Santos e Sivaldo Antonio da Silva. 

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

o Sr. Laércio Clemente de Souza fez a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. 

Presidente solicitou que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em 

votação, foi aprovada por unanimidade e em se tratando de sessão extraordinária passou se 

diretamente para a   ORDEM DO DIA com a seguinte matéria em pauta: 



Mensagem, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei 

Complementar: 

Projeto de Lei Complementar nº 15/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que “Dispõe 

sobre alteração do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.605 de 18 de abril de 2018 e dá outras 

providências”,, que colocado em discussão, não houve orador e submetido a votação, foi 

aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia, 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 SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

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

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a oitava Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr. Laércio Clemente de Souza fez 

a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse 



a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

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

matérias em pauta: 

Ofício nº 104/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar.  

Ofício nº 107/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal solicitando a retirada 

de pauta do Projeto de Lei que dispõem sobre  a criação de imprensa oficial d 

município de Santana da Ponte Pensa e o Projeto de Lei Complementar que 

dispõem da autorização legislativa , a inclusão no PPA 2018/2021, na LDO e 

LOA 2018, a abertura de um credito adicional especial no valor de R$ 4.800,00 

objetivando a criação da Imprensa Oficial do Município. 

Oficio nº 105/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando projeto 

de lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias para elaboração e execução  

da Lei Orçamentaria para o exercício financeiro do ano de 2019. O vereador 

Sr. Élcio da Silva Neves fez um requerimento verbal solicitando a dispensa da 

leitura desde projeto uma vez que é um projeto bastante extenso e todos os 

senhores vereadores possuem cópias em mão, na sequencia o Sr. Presidente 

colocou o referido requerimento verbal em discussão, não houve orador e não 

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

Indicação nº 28, 29 e 30 /2018 de autoria de vários  vereadores.   

Moção nº 12/2018 de autoria de todos os senhores vereadores, votos de pesar 

pelo falecimento da Srta. SILVANA ROSA FERREIA CHAGAS.  

 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 sr. presidente 

solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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. Carlos Alberto da Silva onde agradeceu a todos os senhores 

vereadores para fizerem em conjunto a indicação da construção do alambrado 

do campo de boccha e malha, disse também que ficou sabendo que o governo 

estadual liberou hoje uma verba de R$ 200.000,00 para recapeamento de 



asfalto para nosso município, e que recebeu algumas reclamações que na 

prefeitura e no centro de saúde tem algumas salas  que estão ficando com os 

aparelhos de ar condicionados  ligados dia e noite inclusive nos feriados e 

finais de semana. 

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 NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos quinze  dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito às 

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Nona Sessão Ordinária do Segundo 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,   Élcio da Silva Neves, Eliandro Rubiatti, João Deroidi, 

Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos Santos, Silas Regos dos 

Santos e Sivaldo Antonio da Silva, ausente o vereador Sr. Carlos Alberto 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 o Sr. Laércio Clemente 

de Souza fez a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente 

solicitou que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em 

votação, foi aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o 

EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta: 



 Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para participar do 22º  

Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais 2018  

 Parecer nº 01/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento. 

Parecer nº 20/2018 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, Educação Saúde e Bem Estar Social, Obras e Serviços Públicos e 

Defesa do Meio Ambiente. 

Indicação nº  31 /2018 de autoria  do vereador Sr. Élcio da Silva Neves..  

  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 sr. presidente 

solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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 08/2018 e o Projeto de Lei 

Complementar nº 16/2018, que após O Sr. Presidente solicitou a 1º Secretario 

para fazer uma breve leitura no Projeto de Lei Complementar nº 16/2018, que 

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

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

prosseguindo os trabalhos o Sr. Presidente solicitou a 1º Secretario para fazer 

uma breve leitura no Projeto de Lei   nº 08/2018, que após colocou em primeira  

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

votação e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de lei.  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 SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito às 

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr.  Élcio da Silva Neves fez a leitura 

de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

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

matérias em pauta: 

 Ofícios nº 123, 124, 125, 130, 131 e 132/2018 de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal encaminhando vários projetos de leis e leis complementares. 

Projeto de Resolução nº 02/2018. 

  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 sr. presidente 

solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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 08/2018 e o Projeto de  

Resolução nº 02/2018, que após O Sr. Presidente solicitou a 1º Secretario para 

fazer uma breve leitura no   Projeto de Lei   nº 08/2018, que após colocou em  

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



segunda votação e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de lei nº 

08/2018 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias para a elaboração e 

execução da lei Orçamentaria para o exercício financeiro do ano de 2019 e dá 

outras providencias. Continuando com os trabalhos o  Sr. Presidente solicitou 

a 1º Secretario para fazer uma breve leitura no   Projeto de  Resolução    nº 

02/2018, que após colocou em    discussão, não houve orador e não havendo 

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

projeto de resolução nº 02/2018.    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 DECIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos  dezenove  dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito 

às 20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima Primeira Sessão Ordinária do Segundo 

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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio 

dos Santos, Silas Regos 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 o Sr.  Élcio da Silva Neves 

fez a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi 

aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com 

as seguintes matérias em pauta: 

 Ofício nº  135/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando  

projeto de lei  complementar. 

 Pareceres Nº 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27/2018 das Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação Saúde e Bem Estar Social, Defesa 

do Meio Ambiente e Obras e Serviços Públicos referente aos Projetos de Leis 

nº 09 e 10/2018 e os Projetos de  Leis Complementares nº 17, 18, 19, 20 e 

21/2018. 

  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 sr. presidente 

solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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 09 e 10/2018 e os Projetos 

de   Leis Complementares  nº 17, 18, 19, 20 e 21/2018, que após O Sr. 

Presidente solicitou a 1º Secretario para fazer uma breve leitura dos    Projetos  

de Leis e Leis Complementares e um a um foram colocados em discussão não 

houve orador  e em seguida colocados e  votação  e todos foram aprovados 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  SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

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

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima  Segunda Sessão Ordinária do Segundo 

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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio 

dos Santos, Silas Regos 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 o Sr.  Élcio da Silva Neves 

fez a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi 

aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com 

as seguintes matérias em pauta: 

 Ofício nº  158/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal encaminhando  

projeto de lei  complementar. 

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

  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 sr. presidente 

solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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. Elcio da Silva Neves e disse  comentou sobre a limpeza 

do terreno da antena da vivo, deveria fazer um oficio para o Sr. Prefeito para 



solicitar a limpeza, e quanto ao projeto de lei  11/2018 que acha muito justa a 

referida homenagem da denominação de mini campo. 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   TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

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

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima   Terceira Sessão Ordinária do Segundo 

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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio 

dos Santos, Silas Regos 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 o Sr.  Élcio da Silva Neves 

fez a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi 



aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com 

as seguintes matérias em pauta: 

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

Pareceres nº 28, 29 e 30/2018 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Educação Saúde e Bem Esta Social, Obras de Serviços Públicos 

e Defesa do Meio Ambiente, sobre os Projetos de Leis nº 11 e 12/2018 e o 

Projeto de Lei Complementar nº 22/2018. 

  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 sr. presidente 

solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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 12/2018 e o Projeto de 

Lei Complementar nº 22/2018. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretario 

para fazer uma breve leitura no projeto de Lei nº 11/2018, que após, colocou 

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

votação e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de lei. Prosseguindo 

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

projeto de Lei nº 12/2018, que após, colocou em discussão, não houve orador 

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

unanimidade o referido projeto de lei. Após o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º 

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

22/2018, que após, colocou em discussão,  usou da palavra o vereador Sr. 

Laercio Clemente de Souza e disse que esta verba foi liberada pelo Deputado 

Estavão Galvao  onde agradeceu o mesmo pela doação e disse que ele sempre 

esta ajudando nosso município.  não havendo mais orador ele submeteu em 

votação e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de lei. 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 SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos  sete  dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito às 

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima   Quarta Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr.  Élcio da Silva Neves fez a leitura 

de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

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

matérias em pauta: 

 Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente as Contas da 

Prefeitura Municipal de Santana da Ponte Pensa, SP,  referente as contas do 

exercício financeiro de 2016 de responsabilidade do Sr. Jose Aparecido de 

Melo. 



Edital  comunicando que as  contas da Prefeitura Municipal de Santana da 

Ponte Pensa SP, referente ao  exercício financeiro de 2016 de responsabilidade 

do Sr. Jose Aparecido de Melo, encontra-se na secretaria  administrativa desta 

câmara a disposição para exame e apreciação. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018 referente a aprovação da Contas da 

Prefeitura Municipal do exercício financeiro de 2016. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao Parecer do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente as Contas da Prefeitura 

Municipal de Santana da Ponte Pensa, SP,  referente as contas do exercício  de 

2016 de responsabilidade do Sr. Jose Aparecido de Melo. 

Indicações nº 32, 33, 34, 35, 36 e 37/2018 de autoria de vários vereadores. 

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

usou da palavra o vereador Sr, Laercio Clemente de Souza  e disse nos 

vereadores somos muitos criticados muitas vezes falam mal da gente mas 

procuramos sempre trabalhar para nosso município, o Sr. Prefeito esta fazendo 

um bom trabalho tem varias obras na cidade, a obras muitas vezes deparam 

com certas dificuldades que tem proprietário que só liberava a obras de esgoto  

se arrancassem algumas árvores. No parque D’Aguas vândalos estão entrando 

lá fora de hora, acho que colocar câmara não resolve,  tem que tomar atitudes 

e punir quem faz isto, nos vereadores temos que tomar atitudes  e ajudar o Sr. 

Prefeito pois grande parte da população esta vendo isto.  Não   havendo mais 

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

o intervalo regimental, o sr. presidente solicitou ao  Senhor Secretário para 

fazer 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 

todas as indicações apresentadas são de grande valia, fez comentários sobre 

sua indicação e disse que para inibir estas pessoas temos que valer a  regra e a 

lei. No Jardim Primavera existem muitas valas abertas, conversei com o 

proprietário e ele me disse que loco irá tomar medidas para arrumar essas 

valas, nossa cidade esta bonita prefeito esta fazendo varias obras.   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   QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos  vinte e um  dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito 

às 20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima   Quinta Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr.  Élcio da Silva Neves fez a leitura 

de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

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

matérias em pauta: 

 Ofícios nº 175/176 e 180/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando  vários projetos de leis complementares. 



Convite da Junta do Serviço Militar de Santana da Ponte Pensa, para todos os 

vereadores para a Cerimônia de Solenidade de  Compromisso a Bandeira 

Nacional e da Entrega de Certificado de Despensa de Incorporação  a ser 

realizado no dia 31/08/2018, às 14 horas  na Câmara Municipal de Três 

Fronteiras  

 Pareceres nº  31 e 32/2018 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, Educação Saúde e Bem Esta Social, Obras de Serviços Públicos e 

Defesa do Meio Ambiente, sobre os Projetos de Leis Complementares nº  23 

e 24/2018.  

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

usou da palavra o vereador Sr, Carlos Alberto da Silva venho aqui para cobrar 

que tempos atrás o caminhão da Prefeitura  estava tirando terra do loteamento 

o foi dito que seria para usar a terra  para tapar buraco nas estradas do 

município, tem uma estrada no município que esta interditada poderia usar 

daquela terra para tapar buraco e desimpedir a referida estrada que traria 

grande ajuda a aqueles munícipes que necessitam da mesma. Tem algumas 

obras que começou e não acabou e já começou outra e esta obra parada vem 

causando muito transtornos aos munícipes que vivem ao redor destas obras, 

pois o tempo esta seco  e causa muita poeira a todos. Usou do aparte o vereador 

Sr. Élcio da Silva Neves e disse que conversou com o representante da empresa 

para resolver  este problema e ele disse que  em breve ira resolver este 

problema mas até agora não fez nada.  Não   havendo mais orador o Sr. 

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

regimental, o Sr. presidente solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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 23 e 24/2018 e o Projeto de Decreto Legislativo nº 

01/2018, que após  o Sr. Presidente  solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma 

breve leitura no Projeto de Lei Complementar nº 23/2018, que após colocou 

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

e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de lei. Prosseguindo com os 

trabalhos o  Sr. Presidente  solicitou ao Sr. Secretario para fazer uma breve 

leitura no Projeto de Lei Complementar nº 24/2018, que após 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 um breve leitura no Projeto de 

Decreto Legislativo nº 01/2018, que após ele colocou em 1º  e 2º discussão não 

houve orador e não havendo orador ele submeteu em primeira e em segunda 

votação e foi aprovado por unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo0 nº 

01/2018. 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 DECIMA   SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos   quatro  dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito 

às 20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima  Sexta Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr.  Élcio da Silva Neves fez a leitura 

de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, não tinha 

nenhuma matéria  em pauta.  Não havendo  nenhuma matéria no expediente, 

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

Silva  e fez critica construtiva que no dia do velório foi passado veneno na rua 

e deveriam não passar perto do velório pois tinha muita gente e atingiu a 

velório todo a fumaça, até mesmo sufocando as pessoas que ali estavam, acho 

que deve ser tomadas providencias para não acontecer mais esse fato. Sabemos 

que o Sr. Prefeito esta com um problema de saúde já a duas semanas não esta 

atendendo na prefeitura  ele poderia pedir licença e colocar o vice  para atender 

na prefeitura  pois sabemos que ele é bastante capacitado para exercer esta 

função e resolveria o problema da população que não esta tendo atendimento 

para resolver seus problemas junto a prefeitura.  Não   havendo mais orador o 

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

intervalo regimental, o Sr. presidente solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 

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   SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 



 

Aos   dezoito  dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito 

às 20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima  Sétima Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr.  Élcio da Silva Neves fez a leitura 

de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com a seguinte  

matéria  em pauta.: 

Ofício nº 64/2018 da Fundação Faculdade Regional de Medicina de 

São Jose do Rio Preto, convidando o Sr. Presidente para integrar a parceria nos 

projetos de captação  de recursos para o Complexo Funfarme Hospital de Base. 

Parecer nº 33/2018 das Comissões Permanentes desta Câmara. 

Indicações nº 38, 39,40 e 41/2018 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 temos que    divulgar a  todos a 

campanha que esta tendo no centro de saúde  de prevenção de saúde para os 

homens  conforme me informou o Sr. Secretario da Saúde e parabenizo a todos 

pelas indicações apresentadas. 

 Sivaldo Antonio da Silva    agradeço a todos que apresentaram as 

indicações de hoje, a 5 anos fiz indicações e agora parabenizo o Sr. Prefeito 

por ter atendida a traca da palmeiras da praça,  fez critica pois quando vem 



políticos aqui na cidade acha que todos deveriam ser convidados e participar 

todos  juntos devemos receber bem todos políticos em nossa cidade sexta feira 

faltou atenção para atender o Deputado Itamar aqui em nossa cidade. peço 

desculpa porque não fui na reunião da escola na sexta feira, gostaria de saber 

como esta   a saúde do Sr. Prefeito pois faz 3 semanas que estou tentando falar 

com ele e não consigo. 

 Não   havendo mais orador es o Sr. Presidente, em seguida, passou 

para o intervalo regimental. Após o intervalo regimental, o Sr. presidente 

solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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 25/2018 que 

solicitou ao Sr. 1º  Secretario para fazer uma breve leitura no mesmo e em 

seguida 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 nº 25/2018.  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 DECIMA    OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

 



Aos    três   dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito às 

20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima   Oitava Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr.   Laercio Clemente de Souza fez 

a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse 

a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com a seguinte  

matéria  em pauta.: 

Ofício nº 200/2018  de autoria do Sr, Prefeito Municipal 

encaminhando projeto de lei. 

Ofício nº 203/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando o Projeto de Lei   que estima a receita e fixa a despesa do 

município de Santana da Ponte Pensa, para o exercício financeiro de 2019. 

Requerimento  do Sr. Prefeito Municipal solicitando gozo de férias  

no período de 03 de outubro de 2018 a primeiro de novembro de 2018. Na 

sequencia o Sr. Presidente informou a todos  os vereadores e aos presentes que 

por se tratar de um ato administrativo interno será deferido o requerimento e 

será  efetuado uma Decreto Legislativo pela Mesa Diretora  para conceder as 

devida férias ao senhor prefeito e  amanha as deis horas e trinta minutos será 

efetuada a posse do Sr. Vice Prefeito Sr. Orides Bento para o cargo de Prefeito 

enquanto o prefeito estiver em gozo de férias. 

Oficio da APAE de Santa fé do Sul solicitando a doação de uma 

bezerra para o leilão de gado que será realizado em prol a mesma. 



Indicações nº  42/2018 de autoria do vereador Sr. Sivaldo Antonio 

da Silva vários vereadores. 

Não havendo mais  nenhuma matéria no expediente, passou para o 

tema livre, usaram da palavra os seguintes  vereadores: 

 Carlos Alberto da Silva agradeço o Sr. Prefeito por  estar efetuado 

a ponte na estrada 34 que solicitei,  a prefeitura já leva os trabalhadores para 

trabalhar em Santa Fe e eu não sei porque não esta levando os trabalhadores 

do frigorifico que estão reclamando o senhor Presidente solicitou um aparte e 

disse que tem um funcionário que trabalha no frigorifico que conversou com 

o encarregado deste transporte e falou que não precisava levar ainda pois eles 

estão adequando os horários. Voltou com a palavra o vereador sr. Carlos 

Alberto da Silva e fez criticas que no asfalto onde passou o esgoto do 

loteamento agora afundou o asfalto precisa tomar providencias; fiquei sabendo 

que teve algumas reuniões que fizeram e não nos convidaram acho que 

estamos juntos e isso não poderia acontecer; sei que algum funcionário trocou 

de lugar de trabalhar e acho quando isso acontece tem que dar treinamento 

para ele; tem alguns funcionários que estão utilizando carro da municipalidade 

para ir almoçar em casa. 

Sivaldo Antonio da Silva – concordo com o vereador Carlos acho 

que estamos juntos e deveriam chamar nos também para fazer reunião para nos 

todos juntos resolver os problemas com o Sr. prefeito, até mesmo o seu 

afastamento,  desejo que o sr. prefeito restabeleça sua saúde em breve e que se 

o vice assumir o cargo dele acredito que ele é uma pessoa bastante competente. 

Laercio Clemente de Souza agradeço a todos que colaboraram e 

ajudaram em prol ao leilão de gado do Hospital do Amor que foi realizado no 

dia 29/09 aqui em Santana, acredito que a renda vai dar uns R$ 100.000,00, 

perdemos uma res mas já foram tomadas as medidas cabíveis para resolver,  

quanto a construção da ponte na estrada 34 eu já tinha feito uma indicação 

também para ser construída esta ponte que bom que esta sendo construída, 

parabenizo o Sr. secretario da saúde pelo trabalho que ele desenvolve na saúde 

pois conversei com uma pessoa de fora do município e ele parabenizou o 

trabalho realizada na saúde de nosso município, nos temos que também 

parabenizar pois é um excelente trabalho. 



Elcio da Silva Neves quando aos funcionários do frigoríficos eu 

levei ao conhecimento do Sr. Prefeito e disse que um funcionário do frigorifico 

disse que eles estão adequando o horários e assim que ajustarem o horário ele 

vai atender esses trabalhadores sim, fez comentário também da indicação 

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

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

presidente solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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 13/2018 que solicitou 

ao Sr. 1º  Secretario para fazer uma breve leitura no mesmo e em seguida 

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

em votação e foi aprovado por unanimidade o referido projeto de lei   nº 

13/2018.  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 DECIMA    NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos    dezesseis   dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito 

às 20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a Decima    Nona Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr.    Élcio da Silva Neves fez a 

leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que fizesse 

a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com a seguinte  

matéria  em pauta.: 

Ofício nº 208/2018  de autoria do Sr, Prefeito Municipal 

encaminhando projeto de lei. 

 Parecer nº 34/2018 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Educação Saúde e Bem Estar Social, Obras e Serviços Públicos 

e Defesa do Meio Ambiente sobre o Projeto de lei nº 15/2018. 

Parecer nº 03/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o 

Projeto de Lei nº 14/2018 

Indicações nº  43, 44 e 45 /2018 de autoria  de vários vereadores. 

Moções de Pesar nº  13, 14, 15, 16, 17, 18/2018  

Moções nº  19 e 20/2018 der autoria do vereador Sr. Élcio da Silva 

Neves. 

Não havendo mais  nenhuma matéria no expediente, passou para o 

tema livre, usaram da palavra os seguintes  vereadores: 

Élcio da Silva Neves  fez comentários sobre sua indicação, falou 

sobre a moção de apoio aos funcionários do Correios e torce para que eles 

consigam seu objetivo,  Parabenizou todo pessoal da EE “Domingos Donato 

Rivelli”  alunos, professores e direção,  por ter  sido  destaque  no cenário 

estadual com excelente desempenho dos alunos na escola.  Não   havendo mais 

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

o intervalo regimental, o Sr. presidente solicitou ao  Senhor Secretário para 

fazer 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 e 15/2018  e a Moção nº 19 e 20/2018, que em seguida  solicitou 

ao Sr. 1º  Secretario para fazer uma breve leitura no  Projeto de Lei nº 14/2018 

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

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

referido projeto de lei   nº 14/2018 em primeira votação. Prosseguindo o senhor 

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

Projeto de Lei nº 15/2018, em seguida colocou em   discussão não houve 

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

unanimidade o referido projeto de lei   nº 15/2018, continuando o senhor 

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

moção nº 19/2018, em seguida colocou em   discussão não houve orador e não 

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

referida Moção     nº 19/2018, continuando o senhor Presidente solicitou ao Sr. 

1º  Secretario para fazer uma breve leitura na   moção nº 20/2018 , em seguida 

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

em    votação e foi aprovado por unanimidade a referida Moção     nº 20/2018.  

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

para as explicações pessoais,  usaram da palavra os seguintes vereadores: 

 Carlos Alberto da Silva Parabenizou o pessoal da escola pelo bom 

desempenho alcançado em nível estadual na avaliação de ensino; agradeceu a 

todos que acreditaram  e votaram no Deputado Itamar Borges que sempre 

ajudou e continuará ajudando nosso município. 

Sivaldo Antonio da Silva  concorda com as palavras do 

companheiro, fez comentários sobre o moção de apoio aos correios e 

parabenizou todos da escola e disse também que devemos lembrar que nossa 

escola desde os primeiros anos  sempre tem tido bons ensinamentos; e que o 

Deputado Itamar Borges continue trazendo recursos para nosso município. 

Nosso prefeito atual acredito que fara um bom trabalho é bom ter algo 

diferente na administração sei que ele já esta tentando resolver o problemas 

das aguas em frente a casa de tenente e desejo boa sorte para o Sr. Prefeito.  

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  VIGÉSSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos     seis   dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 

às 20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a  Vigéssima Sessão Ordinária do Segundo 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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos 

Santos, Silas Regos 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 o Sr.     Laercio Clemente de Souza 

fez a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em votação, foi 

aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com 

a seguinte  matéria  em pauta.: 

Ofício nº  RT-427/2018  de autoria do  Superintendente RT Unidade 

de Negócios Baixo Tietê e Grande, informando o acompanhamento das 

receitas  para exames dos valores orçamentários e financeiros do município e 

da avaliação de sua gestão fiscal. 



 Indicação nº   46 /2018 de autoria   do vereador Sr. Carlos Alberto 

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 Sr. 

presidente solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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 14  /2018, que em 

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

leitura no  Projeto de Lei nº 14/2018 ,  após ele colocou em  segunda  discussão 

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

foi aprovado por unanimidade o referido projeto de lei   nº 14/2018 em  

segunda votação.   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 SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

 



Aos     vinte  dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 

às 20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a  Vigésima Primeira Sessão Ordinária do Segundo 

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,   

João Deroidi, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio dos Santos, Silas 

Regos dos Santos e Sivaldo Antonio da Silva.  Ausente o vereador Sr. Eliandro 

Rubiatti. 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 o Sr.      Élcio da Silva 

Neves  fez a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou 

ao Sr. 1º Secretario que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, após ele 

colocou em discussão, não houve orador ele submeteu em   votação, foi 

aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o EXPEDIENTE, com 

a seguinte  matéria  em pauta.: 

 Ofício nº 235/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando Projeto de Lei . 

Ofício nº 236/2018 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

encaminhando Projeto de lei Complementar. 

Convite da Quase-Paroquia Senhora Santana para a inauguração do 

Centro Catequético que se realizara no dia 21 de novembro as 20 horas. 

Pareceres nº 37 e 38/2018 das Comissões de Justiça Redação, 

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

Públicos e Defesa do meio Ambiente.    

 Não havendo mais  nenhuma matéria no expediente, passou para o 

tema livre,  usaram da palavra os seguintes vereadores: 

 Laercio Clemente de Souza fez comentários sobre o ano que esta 

quase terminando, falou sobre a reunião das comissões de quarta feira passada   

houve dois projetos para emitir parecer e acho que os mesmos  deveriam ser  



apresentados com maior antecedência e não na ultima hora,  eu acho que é 

difícil administrar  porque tacar pedra é muito fácil mas resolver todos os 

problemas é difícil, parabenizo a administração que estamos tendo, sei que 

existe algumas falhas mas assim mesmo esta sendo uma boa administração, 

tanto a que o Zeca fez e que o Orides esta fazendo hoje é um bom trabalho, 

desde já desejo a todos um feliz natal e bom ano novo a todos. 

Sivaldo Antonio da Silva concordo com as palavras do Laercio,  

estou aqui nesta casa a seis anos nunca usei traição com nenhum companheiro, 

algumas vezes falam algumas palavras algumas criticas mas é para o bem de 

nosso município, quanto a reunião  das comissões fizemos nosso dever e 

demos nosso parecer aos projetos, concordo com você Laercio que  administrar 

é difícil e quando erramos e pedimos desculpa é muito bonito. Senhor 

Presidente quero fazer uma cobrança e dizer que eu não sou contra o 

funcionário que esta ocupando o cargo de motorista da ambulância mas esta 

designado para transportar pessoas na ambulância  quero saber se ele esta 

adequado para exercer  este cargo, porque tem pessoas que falam que não 

existe vereador  para ver isso se esta correto ou não.  Não havendo mais 

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

Após o intervalo regimental, o Sr. presidente solicitou ao  Senhor Secretário 

para fazer 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 18  /2018 e o Projeto de lei Complementar nº 26/2018, que em 

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

leitura no  Projeto de Lei nº 18/2018 ,  após ele colocou em   discussão não 

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

por unanimidade o referido projeto de lei   nº 18/2018.   Em seguida ele 

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

Complementar nº 26/2018 ,  após ele 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  nº 26/2018. 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 

SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA 

LEGISLATURA. 

 

Aos      quatro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito 

às 20h00min, 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 1º  secretário e o Sr. Élcio da Silva Neves 2º 

secretário, realizou-se a  Vigésima  Segunda Sessão Ordinária do Segundo 

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, Laércio Clemente de Souza, Sidnei Antonio 

dos Santos, Silas Regos 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 o Sr.      Élcio da Silva 

Neves  fez a leitura de uma passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou 

ao Sr. 1º Secretario que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, após ele 

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

em   votação, foi aprovada por unanimidade e em seguida passou-se para o 

EXPEDIENTE, com a seguinte  matéria  em pauta.: 

Projeto de Resolução nº 03/2018. 

Moções nº 21 e 22/2018. 



Indicações nº 47, 48, 49 e 50/2018 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  agradeço o Trabalho do sansei Joaquim 

e parabenizo o seu atleta Giovani pela conquista no campeonato realizado na 

cidade de Belo Horizonte onde ficou em 3º lugar no Brasil. Fico muito 

contente de ver este auditoria cheio de gente assim vocês podem ver nosso 

trabalho a população deveria ter mais interesse  para acompanhar as sessões,  

fez comentários sobre sua indicação e disse que pediu para Sr. Prefeito arrumar 

alguns buraco na praça  e ontem vi que já foi arrumado, Parabenizo o Élcio 

pela moção de Aplausos  apresentada hoje e desejo um Feliz Natal e Feliz ano 

novo a todos. 

Élcio da Silva Neves Fiz esta moção em especial ao Giovani que 

como atleta consegui um grande destaque no campeonato Brasileiro realizado 

em Belo Horizonte, agradeço também o Sansei Joaquim pelo bom trabalho 

realizado com os jovens aqui em Santana esta classificação é fruto de um bom 

trabalho deste professor, quero sempre poder ajudar estes atletas já pedi ao Sr. 

Prefeito alguns materiais, quero ver se no ano que vem eu consigo uma bolsa 

para estes atletas. Vocês alunos devem sempre ouvir seus pais e professor eles 

só querem ajudar vocês. Outro dia vi este garoto lutar em Santa Rita acho que 

você deveria vim lutar para nossa cidade. Fez comentários também sobre suas 

indicações.    Não havendo mais oradores    o Sr. Presidente, em seguida, 

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

presidente solicitou ao  Senhor Secretário para fazer 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 Resolução   nº  03 /2018 e  

a moção  nº 22/2018, que em seguida o Sr. Presidente   solicitou ao Sr. 1º  

Secretario para fazer uma breve leitura no  Projeto de Resolução nº 03/2018 ,  

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

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

Resolução  nº 03/2018.   Em seguida ele solicitou ao Sr. 1º  Secretario para 

fazer uma breve leitura  na moção nº 22/2018,  após ele colocou em   discussão 

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



aprovado por unanimidade a referida   Moção  nº 22/2018. 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 disse que 

mais um ano que se finda foi bom estar aqui com vocês desejo a todos um feliz 

natal e bom ano novo e desejo que os novos governos realizem um bom 

trabalho no ano que vem,  quero neste momento   homenagear a todos os 

presentes e toda a população com uma mensagem.    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   05 SESSÕES 

EXTRAORDINARIAS  NO ANO DE 2018 
 

 

   ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO    SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 



 

Aos   vinte e seis     dias do mês de     abril do ano de dois mil e   dezoito  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   Segundo  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: Projeto de lei Complementar  n.º.15/2018, que após   o Sr. Presidente solicitou 

ao 1ª Secretaria que faça uma breve  leitura do Projeto de Lei Complementar   n.º   

15/2018.    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 15/2018  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    SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 



 

Aos   vinte e quatro     dias do mês de      outubro do ano de dois mil e   dezoito  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   Segundo  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: Projetos de leis    n.º.16 e 17/2018 e o Projeto de  

Decreto Legislativo nº 03/2018,  que após   o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria 

que faça uma breve  leitura do Projeto de Lei     n.º   16/2018.    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 16/2018  e   foi aprovado   

unanimidade,  continuando o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça uma 

breve  leitura do Projeto de Lei     n.º   17/2018.    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 17/2018 e foi aprovado por 

unanimidade, na sequencia o  Sr. Presidente      colocou em   segunda   discussão o 

projeto de lei nº 17/2018, não  houve   orador e não havendo orador  o Sr. Presidente 

submeteu em  segunda   votação   o Projeto de Lei   nº 17/2018 e foi aprovado por 

unanimidade.   Prosseguindo o Sr.  Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça uma 

breve  leitura do Projeto de  Decreto Legislativo      n.º   03/2018.    que após o Sr. 

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



Presidente submeteu em   votação   o Projeto de Decreto Legislativo    nº 03/2018  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    SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos    quinze      dias do mês de       dezembro do ano de dois mil e   dezoito  às  09:00 

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   Segundo  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: Eleição da Mesa Diretora desta Casa para o próximo 

Biênio (2019/2020) desta Legislatura:  O Sr. Presidente informou  que conforme 

consta no regimento desta casa a eleição será voto nominal e será votado um a um 



para cada cargo, ( Presidente, Vice Presidente, 1º Secretario e 2º Secretario)  a 

chamada para votação será por ordem alfabética onde cada vereador irá assinar a 

relação de presença de votação e irá a tribuna proclamar seu voto. O Sr. Presidente 

pediu ao Sr. Secretario para  fazer a chamada para votação para o cargo de 

PRESIDENTE: Onde o Sr. secretario chamou um a um e todos assinaram a relação  

de presença e proclamaram seu voto na tribuna, terminada a votação para o cargo de 

Presidente receberam votos os seguintes vereadores : Laercio Clemente de Souza 04 

votos Sidnei Antonio dos Santos 05 votos  Foi eleito Presidente desta casa para o 

Segundo Biênio desta legislatura o vereador Sr. SIDNEI ANTONIO DOS SANTOS. 

Terminada a votação para o cargo de Presidente, o Sr. Presidente pediu ao Sr. 

Secretario para  fazer a chamada para votação para o cargo de VICE PRESIDENTE: 

Onde o Sr. secretario chamou um a um e todos assinaram a relação  de presença e  

proclamaram seu voto na tribuna,  terminada a votação para o cargo de  Vice 

Presidente receberam votos os seguintes vereadores :  Sivaldo Antonio da Silva  04 

votos e Antonio Donizete Bochi  05 votos  Foi eleito Vice Presidente desta casa para 

o Segundo Biênio desta Legislatura o vereador Sr.  ANTONIO DONIZETE BOCHI, 

terminada a votação de Vice Presidente O Sr. Presidente pediu ao Sr. Secretario para  

fazer a chamada para votação para o cargo de  1º Secretario, onde o Sr. secretario 

chamou um a um e todos assinaram a relação  de presença e  proclamaram seu voto 

na tribuna,  terminada a votação para o cargo de   1º Secretario  receberam votos os 

seguintes vereadores :   Carlos Alberto da Silva  04 votos e  Silas Rego dos Santos  

05 votos,  foi eleito  1º Secretario  desta casa para o Segundo Biênio desta Legislatura 

o vereador Sr.    SILAS REGO DOS SANTOS.  Terminada a votação de  1º 

Secretario  O Sr.  Presidente pediu ao Sr. Secretario para  fazer a chamada para 

votação para o cargo de  2º Secretario, onde o Sr. secretario chamou um a um e todos 

assinaram a relação  de presença e  proclamaram seu voto na tribuna,  terminada a 

votação para o cargo de   2º Secretario receberam votos os seguintes vereadores :   

Eliandro Rubiatti  04 votos e  Laercio Clemente de Souza  05 votos  Foi eleito  2º 

Secretario  desta casa para o Segundo Biênio desta Legislatura o vereador Sr.   

LAERCIO CLEMENTE DE SOUZA. Terminada as votações dos membros da mesa 

diretora para o 2º Biênio (2019/2020) desta Legislatura ficou assim composta, 

PRESIDENTE – SIDNEI ANTONIO DOS SANTOS, VICE PRESIDENTE- 

ANTONIO DONIZETE BOCHI, 1º SECRETARIO – SILAS REGO DOS 

SANTOS,  2º SECRETARIO - LAERCIO CLEMENTE DE SOUZA. Conforme 



consta no Regimento desta Casa o Sr. Presidente considerou automaticamente 

empossado   os  eleitos    a partir do dia 1º de janeiro de 2019.  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    SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos    dezenove     dias do mês de      dezembro  do ano de dois mil e   dezoito  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 Extraordinária do   Segundo  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    n.º. 19/2018,   que após   o Sr. Presidente solicitou ao 1ª 

Secretaria que faça uma breve  leitura do Projeto de Lei     n.º   19/2018.    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 19/2018  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    SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA  TERCEIRA LEGISLATURA. 

 

Aos    vinte e sete     dias do mês de      dezembro  do ano de dois mil e   dezoito  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   Segundo  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    n.º. 20/2018 e o Projeto de Lei Complementar nº 27/2018,   

que após   o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça uma breve  leitura do 

Projeto de Lei     n.º   20/2018.    após o Sr. Presidente colocou em    discussão, não  

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

aprovado por 08 votos favoráveis e 0l voto contrario o Projeto de Lei    nº 20/2018, 

continuando o Sr.  Presidente solicitou ao 1ª Secretaria que faça uma breve  leitura 

do Projeto de Lei   Complementar   n.º   27/2018, que   após o Sr. Presidente colocou 

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

primeira votação e   foi aprovado   unanimidade, na sequencia o Sr. Presidente 

colocou em segunda discussão o projeto de lei Complementar nº 27/2018 não  houve   

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

unanimidade o Projeto de Lei Complementar  nº 27/2018 . 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 2018 
 

Número DATA AUTOR ASSUNTO 

01/2018 22/01 Prefeito 

Municipal 

 Dispõe sobre autorização para o executivo 

efetuar os pagamentos de auxílios e 

subvenções que constem do orçamento do 

exercício de 2018 

02/2018 22/01 Prefeito 

Municipal 

  Dispõe sobre concessão de Auxilio 

Financeiro á estudantes do município e dá 

outras providencias 



03/2018 26/01 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre autorização legislativa  para 

cessão de uso de maquinários e 

equipamentos agrícolas, que especifica, á 

Associação dos Produtor45es Rurais de 

Santana da Ponte Pensa , CNPJ 

07.7l0.337/0001-31 e dá outras providencias 

04/2018 16/02 Prefeito 

Municipal 

Denomina Loteamento Residencial e Vias 

Públicas  que especifica e dá outras 

providencias 

05/2018 14/03 Presidente 

Câmara 

Dispõe sobre revisão geral anual dos 

subsídios dos Agentes Políticos ( 

Vereadores, Presidente da Câmara, Prefeito, 

Vice Prefeito e Secretários Municipais) do 

município de Santana da Ponte Pensa. 

06/2018 26/03 Prefeito 

Municipal 

Dispõem sobre a criação do Fundo 

Municipal da Educação FME e dá outras 

providencias 

07/2018 09/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre a criação da Imprensa Oficial 

do Município de Santana da Ponte Pensa e 

dá outras providencias ( Retirado de Pauta 

pelo autor) 

08/2018 27/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias  

para elaboração e execução da Lei 

Orçamentaria para o exercício financeiros do 

ano de 2019, e dá outras providencias 

09/2018 18/05 Prefeito 

Municipal 

Dispõem de abertura de Credito 

Suplementar Objetivando a utilizar o recurso 

de Exercicio anteriores -2015á 2017 do 

FNDE PNAE-Alimentação Escolar i saldo 

no valor total de R$ 56.903,60. 

10/2018 04/06 Prefeito 

Municipal 

Dispõem de autorização legislativa  para a 

abertura de Credito Adicional Suplementar 

Renumeração de Agente Politico-



Secretários Municipais através de reduções 

de Dotações 

11/2018 27/06 Prefeito 

Municipal 

Denomina o Mini Campo Municipal, como 

se indica, e dá outras providencias 

12/2018 05/07 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre a concessão de subvenções 

financeira para Lar dos Velhinhos, e dá 

outras providencias 

13/2018 18/09 Prefeito 

Municipal 

Autoriza a Prefeitura Municipal e ás suas 

expensas atender despesas com pleito 

eleitoral e dá outras providencias 

14/2018 26/09 Prefeito 

Municipal 

Que estima a Receita e Fixa a Despesas do 

Município de Santana da Ponte Pensa SP, 

para o exercício financeiro de 2019. 

15/2018 09/10 Prefeito 

Municipal 

Dispõem de abertura de Credito Adicional 

Suplementar, através do Superávit 

Financeiro do Balanço Patrimonial do 

exercício de 2017. 

16/2018 19/10 Prefeito 

Municipal 

 Dispõe sobre o Sistema Único de 

Assistência Social do Município de Santana 

da Ponte Pensa SO e dá outras providencias 

17/2018 22/10 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre autorização Legislativa para 

desapropriação de área que especifica. 

18/2018 14/11 Prefeito 

Municipal 

Dispõem de abertura de Credito Adicional 

Suplementar no orçamento vigente através 

de reduções de dotações. 

19/2018 14/12 Prefeito 

Municipal 

Dispõe de abertura de credito adicional 

suplementar no orçamentos vigente através 

de reduções de dotações. 

20/2018 19/12 Prefeito 

Municipal 

 Dispõe sobrea equiparação das menores  

referencias da escala de vencimentos dos 

servidores públicos municipais ao salario 

mínimo nacional e dá outras providencias 

  



 

PROJETOS LEIS COMPLEMENTARES   2017 
 

NUMERO  DATA AUTOR ASSUNTO 

01/2018 23/02 Prefeito 

Municipal 

Dispõem de autorização legislativa a 

inclusão no PPA 2018/2021 na LDO e 

LOA 2018-   e a abertura de um credito 

adicional especial no valor de R$  

104.000,00,  no Programa FNS-NASF 

Núcleo de Apoio á Família. 

02/2018 05/03 Prefeito 

Municipal 

Dispõem da autorização Legislativa, a 

inclusão no PPA 2018/2021, na LDO 2018, 

na LOA 2018 e a abertura de um credito 

adicional  suplementar, no valor de R$.  

85.000,00 objetivando a aquisição de  

Equipamentos e Mobiliários -  Convenio 

SUS/SP nº 2557/22016 – T. Aditivo  

01/2016 – Processo nº 

001.0215.001355/2016.   

03/2018 14/03 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre  recomposição salarial a todos 

servidores e funcionários públicos 

municipais ativos, inativos, pensionistas e 

ainda aos profissionais do magistério. 

04/2018 15/03 Prefeito 

Municipal 

Dispõem da Autorização Legislativa a 

inclusão no PPA 2018/22021 na LDO e 

LOA 2018 a abertura de um credito 

adicional especial no valor de R$  

25.866,60 objetivando  a Contrapartida de 

recapeamento de diversas ruas e avenidas, 

Contrato de Repasse nº 829476/2016 com 

Ministério das Cidades/Caixa –Programa 

Planejamento Urbano 



05/2018 15/03 Pal Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 245.850,00, objetivando  

recapeamento de diversas ruas e avenidas, 

Contrato de repasse nº 829476/2016 com 

Ministerio das cidades/Caixa-Programa 

Planejamento Urbano. 

06/2018 02/04 Prefeito 

Municipal  

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 82.039,73, recurso do 

Fundo Nacional de Saúde FNS- Apoio 

Financeiro Extraordinário- FMS- Custeio. 

08/2018 09/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 240.000,00, Convenio nº 

319/2018- Proc. 368180/2018 – casa Civil 

, Objetivando a Pavimentação Asfáltica de 

4.504 M2 no prolongamento da Av. Cecilio 

José Karam, 

09/2018 09/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 180.000,00Convenio nº 

320/2018- proc. 368268/2018 – Casa Civil, 

Objetivando Revitalização de 1.658,04 m2 

do Canteiro Central da Av. Cecilio José 

Karan 

10/2018 09/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 161.915,90- Conv. FDE- 



PAEM – Proc. 07163/2013 – Aquisição de 

Equipamentos e Mobiliario – CHECHE 

11/2018 09/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 250.000,00 – Convenio 

Secretaria da Habitaçãi Proc. FEH 

335550/2018 –objetivando a Construção de 

galerias de Águas Pluviais no Conjunto 

Habitacional Luiz Antonio Pessota. 

12/2018 09/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 15.000,00 Aquisição de 

matérias Esportivos – Convenio 83/2017 – 

Secretaria de esportes Lazer e Juventude –

SELJ 

13/2018 09/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 7.957,56 – Contrapartida do 

Convenio Secretaria da Habitação Pproc. 

FEH 335550/2018- objetivando a 

Construção de galerias de aguas Pluviais no 

Conjunto Habitacional Luiz Antonio 

Pessota. 

14/2018 09/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização legislativa a inclusão 

no   no PPA 2018/2021- na LDO e LOA 

2018, a abertura de um credito adicional 

especial, no valor de R$ 4.800,00, 

objetivando a criação da imprensa Ooficial 

do Município. ( Retirado de Pauta pelo 

autor) 



15/2018 25/04 Prefeito 

Municipal 

 Dispõe sobre alteração do artigo 1º da lei 

Complementar nº 1605 de 18 de abril de 

2018 e dá outras providencias. 

16/2018 23/04 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 20.443,30 – objetivando a 

execução do Convenio DRASDS psb 2017- 

Reprogramação. 

17/2018 18/05 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$100.000,00 objetivando a 

Estruturação da rede de Serviços de 

Atenção Básica em Saúde – repasse do 

FNS – Investimento SUS – Processo 

25000-08 3962/2018-54 

18/2018 18/05 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 80.000,00 objetivando a 

Estruturaração de Unidades de Atenção 

Especializada em saúde – repasse  do FNS-

FMS Investimentos SUS processo 

25000.082743/2018-58 

19/2018 04/06 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 7.142,86 objetivando a 

Contrapartida de recapeamentos de 

diversas ruas er avenidas contrato de 

repasse nº 867201/2018 com Ministerio das 

Cidades/Caixa –Programa Planejamentos 

Urbano. 



20/2018 04/06 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 222.857,14, objetivando a 

recapeamento de diversa ruas e avenidas  

contrato de repasse nº 867201/2018 com 

Ministerio das Cidades /Caixa –Programa 

Planejamentos Urbano. 

21/2018 11/06 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 50.000,00, objetivando a 

aquisição de um veiculo 0 Km para o 

Centro de Saúde repasse FNS- 

Investimentos SUS Proposta 

12124.711000/1180-09 

22/2018 22/06 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 100.000,00, objetivando a 

aquisição de um veiculo para transporte de 

usuários da Saúde – Convenio nº 865/2018 

– processo 001/0215/000428/2018 

23/2018 08/08 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 5.724,00, para despesas de 

custeio manutenção do lar dos Velhinhos. 

24/2018 09/08 Prefeito 

Municipal 

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$ 200.000,00 objetiovando a 

recapeamento asfáltico em diversas ruas e 



avenidas – convenio nº 1158/2018 da 

Secretaria de  Planejamentos e Gestão. 

25/2018 21/08 Prefeito 

Municipal  

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial, 

no valor de R$100.000,00 FNS Incremento 

PAB Processo nº 25000478838/22017 para 

despesas de Custeio. 

26/2018 14/11 Prefeito 

Municipal  

Dispõe da autorização, a inclusão no PPA 

2018/2021- na LDO e LOA 2018, a 

abertura de um credito adicional especial,   

subvenção ao Centro de referencia Apoio a 

Criança e do Adolescente CRA  

27/2018  19/12 Prefeito 

Municipal 

Dispõe sobre a estrutura administrativa, 

Organizacional, institucional e o quadro de 

cargos de atribuições da Prefeitura 

Municipal de Santana da Ponte Pensa e dá 

outras providencias. 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

    INDICAÇÕES DE  2018 

 
  
 

INDICAÇÃO Nº   01 /2018 
O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de Santana da Ponte Pensa-

SP, fazendo uso das atribuições previstas na Lei Orgânica no Município e no 
Regimento Interno da Câmara Municipal INDICA ao Excelentíssimo Secretário 
Estadual de Esportes do Estado de São Paulo, Senhor Paulo Gustavo Maiurino, 
providências no sentido de que a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo 
promova doação dos tatames e forneça materiais esportivos para crianças e 
adolescentes alunos do Karatê, vinculado ao Núcleo de Promoção Social Pedro 
Capeletti, bolas oficiais para o time dos veteranos, também  para os atletas que tem 
sua modalidade esportista na zona rural incluindo também bola para futebol de 
salão e bolas de vôlei a terceira idade. 

Essa medida representa incentivo aos nossos jovens, adolescente, adultos e  
terceira idade, aumenta o interesse deles pelo esporte desenvolvido em nosso 
município,  pois, no futuro, com certeza terão ainda mais destaque no cenário 
nacional e internacional, representando nossa cidade de Santana da Ponte Pensa.
  

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

 Sala das Sessões, 15 de janeiro de 2018. 

 

Élcio da Silva Neves 

VEREADOR 
 



 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º 02 /2018 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigente, 

INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal:  

 

 

Que seja colocadas lixeiras na zona rural de nosso município, sendo Estrada 

54, igreja, no trevo de acesso à rodovia Euclides da Cunha, estrada 54, 

próximo ao lixão, entrada da estrada do córrego da Macaubinha, na vicinal 

José Pagiato, entrada do córrego da Baixada Seca e que o caminhão de 

coleta esteja passando nesses locais ao menos uma vez por semana. 

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 

  Esta indicação se justifica tendo em vista que proprietários que 

residem nessas localidades terão um lugar adequado para colocação de seus 

lixos domiciliares. 

 

Câmara Municipal,  aos 30 de janeiro de 2018. 

 

 

_______________________ 
  Sivaldo Antonio da Silva 



Vereador 
 

 

 

 

 INDICAÇÃO N.º 03 /2018 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, 

INDICA ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que seja realizado ou indicado ao responsável pelas árvores situadas em 

volta da Cafeeira e Cerealista Tobal, nos trechos do início da Vicinal Elzírio 

Martins de Souza e na rua Coronel Francisco Schimidt entre as ruas João 

Ortega Alcoléa e José Francisco de Souza para que sejam podadas. 

 

  

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

 

  Esta indicação se justifica tendo em vista que há reclamações 

de motoristas de veículos de grande porte que usam aqueles trechos pelo 

motivo de terem que desviar o percurso, pois os galhos destas árvores vêm 

atrapalhando o fluxo de tais veículos, tendo de desviar na contra mão de 

direção. 

 

Câmara Municipal,  aos 30 de janeiro de 2018. 

 



 

_________________________ 

  Sivaldo Antonio da Silva 

Vereador 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  04 /2018 

 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, 

INDICA ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que seja realizado reparos na iluminação da Praça da Matriz e que as 

luminárias que se encontram ultrapassadas sejam trocadas por modelos 

mais recentes. 

 

  

 

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

 

  Esta indicação se justifica na importância em que o Poder 

Público ofereça um serviço de iluminação pública de qualidade, o que é 



essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do 

patrimônio do munícipe. 

 

Câmara Municipal,  aos 30 de janeiro de 2018. 

 

 

_________________________ 

  Sivaldo Antonio da Silva 

Vereador 
 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  05 /2018 

 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador Élcio da Silva Nevez, do Município de Santana 

da Ponte Pensa – SP., Fazendo uso das atribuições previstas na Lei Orgânica 

no Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal, INDICA ao 

Excelentíssimo prefeito Municipal de Santana da Ponte Pensa, senhor José 

Aparecido de Melo, providências necessárias no sentido de promover, quando 

possível, a realização de operação Tapa Buracos nas ruas de nossa cidade. 

A referida indicação se justifica em razão das chuvas dos últimos 

meses, que desencadearam diversos buracos, sendo necessária, em caráter de 

urgência, que se execute a operação Tapa Buracos nas ruas de Santana da 

Ponte Pensa. 



Transeuntes e moradores de nossa cidade questionaram sobre 

buracos nas ruas, pois eles podem causar danos em veículos, atrapalhar 

motoristas e pedestres, bem como, proporcionar acidentes. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 

Sala das sessões, aos 02 de fevereiro de 2018. 

 

 

_________________________ 

  Élcio da Silva Neves 

VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  06 /2018 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA 

ao Sr. Prefeito Municipal: 

 

 Que determine ao departamento competente realizar obras de 

recapeamento asfáltico nas vias públicas de nosso município, sendo entre as 

ruas David Giovanini e rua José Guimarães, rua Jovino Joaquim de Souza e 

rua José Guimarães e rua Júlio Cardoso Sobrinho até rua José Guimarães.  

 

  



 J U S T I F I C A T I V A: 

 

  A indicação se faz necessária uma vez que as referidas vias se encontram 

em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do 

tempo. Desta maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, 

colocando em risco os motoristas e pedestres que se utilizam dessas ruas. 

Sabemos que é de direito da população poder contar com a correta 

infraestrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades, como por 

exemplo, vias sem buracos, ou então consertadas permanentemente. 

 

Câmara Municipal,  aos 30 de janeiro de 2018. 

 

 

_________________________ 

  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  07 /2018 

 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA 

ao Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que entre em contato junto ao departamento competente da Empresa 
VIVO telefonia para que tome as devidas providências no sentido de 

que realizem a limpeza, capina de matos existentes naquela área.  



 

 

 

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

 

 

  A indicação tem por objetivo tendo em vista que o mato naquela área esta 

muito alto e que pode até servir de criadouro de bichos peçonhentos e até 

mesmo criação do mosquito aedes aegypit, causador da dengue, bem como 

atrapalhando o visual da cidade, é necessário que se tome as providências 

cabíveis urgente. 

 

Câmara Municipal,  aos 01 de fevereiro de 2018. 

 

 

_________________________ 

  Laércio Clemente de Souza 

Vereador 
 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  08 /2018 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA 

ao Sr. Prefeito Municipal: 



 

 Que determine ao departamento competente que estude a viabilidade 
de que seja construída uma ponte sobre o córrego do escondido, 
estrada SPP 414, entre a estrada 54 e estrada 51, (sítio do Zé Graia), 
bem como a manutenção da ponte do mesmo córrego, situada na 
estrada SPP 307 (sítio do Sr. Aldo).  

 

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

  A indicação se faz necessária uma vez que, com as fortes chuvas que vem 

ocorrendo em nosso município tem feito à ponte desmoronar, impedindo a 

passagem de veículos, bem como atrapalhando o fluxo de pedestres e de 

produtores rurais que necessitam escoar suas mercadorias. 

 

Câmara Municipal,  aos 01 de fevereiro de 2018. 

 

 

_________________________ 

  Laércio Clemente de Souza 

Vereador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICAÇÃO N.º  09 /2018 

 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA 

ao Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que determine ao setor competente que estude a viabilidade de que 
seja realizada a manutenção no telhado da Casa de Agricultura de 
nosso município que por motivo das chuvas estão com vazamentos 
(goteiras),  

 

 

 

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

 

 

  A indicação se faz necessária uma vez que, com as fortes chuvas que vem 

ocorrendo em nosso município tem causado danos no telhado e com a 

manutenção estaremos privando pelo bom atendimento aos frequentadores 

daquele local. 

 

Câmara Municipal,  aos 01 de fevereiro de 2018. 

 



 

_________________________ 

  Laércio Clemente de Souza 

Vereador 
 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  10 /2018 

 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA 

ao Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que proceda estudos que fizerem necessários, objetivando à aquisição 
de um portão para ser colocado na entrada e saída dos veículos que 
pernoitam no almoxarifado desta municipalidade, bem como seja 
realizado o calçamento nesta entrada/saída, com pedras ou asfalto.  

 

 

 

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

 

 



  A indicação se faz necessária no sentido de que estranhos não adentrem no 

espaço em horários não permitido, garantindo ainda mais a proteção daquele 

local. 

 

Câmara Municipal,  aos 01 de fevereiro de 2018. 

 

 

_________________________ 

  Laércio Clemente de Souza 

Vereador 
 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº. 11/2018 

 

Ilmo Sr. Presidente Câmara Municipal de  Santana da Ponte Pensa, 

SP. 

 

             O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo.sr. Prefeito Municipal: 

 Que seja providenciado o alargamento da 

estrada SPP 080 situada no córrego da baixada seca bem como seja 

acrescentado mais tubos e construído muro de proteção (corrimão) e 

efetuado a sinalização no bueiro ou ponte e efetuar também o 

alargamento da estrada neste local. 

J U S T I F I C A T I V A:- 

  Esta indicação se justifica pelo motivo que neste bueiro ou ponte 

existente nesta estrada, não possui  nenhuma placa de sinalização  

informando que  ali existe um bueiro ou ponte e a qualquer momento 



poderá acontecer algum acidente e causar prejuízo a alguém ou até 

mesmo para a prefeitura. Visto também que este bueiro não possui 

muro de proteção (corrimão) no qual é indispensável  para a 

segurança de todos e a estrada principalmente neste trecho se 

encontra muito estreita e muitas vezes há necessidade de veículos 

esperar  um passar para depois passar o outro. 

  

Câmara Municipal, aos 30 de  janeiro de 2018. 

 

_______________________ 

Sivaldo Antonio da Silva 

Vereador 
 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º 12 /2018 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA 

ao Sr. Prefeito Municipal: 

 

 Que determine ao setor competente desta municipalidade para que sejam 

realizados os reparos que se fizerem necessários nos quebra molas 

existentes nas seguintes localidades:  Ínício da vicinal José Pagiato, saída 

para Palmeira D’Oeste e na rua João Ortega Alcoléa. 

  



Que seja realizadas obras de manutenção nas canaletas feitas de 

concreto que visam facilitar o escoamento de águas pluviais, evitando assim a 

formação de buracos e a deterioração do asfalto das vias. 

  

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

  Tais indicações se fazem necessária uma vez que referidos quebra-molas 

estão fora dos padrões, causando transtorno aos motoristas, pois pela altura 

dos mesmos vem causando danos a veículos que por ali circulam bem como 

referidas canaletas que se encontram deterioradas, também com muitas 

reclamações de usuários das vias públicas. 

 

Câmara Municipal, aos 19 de fevereiro de 2018. 

 

 

_________________________ 

  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 

 

INDICAÇÃO Nº 13/2018 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

  O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de Santana da 

Ponte Pensa - SP, fazendo uso das atribuições previstas na Lei Orgânica no 

Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal INDICA ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal de Santana da Ponte Pensa, Senhor José 

Aparecido de Melo, para que dentro das possibilidades legais, determine aos 

órgãos competentes da municipalidade um estudo para que seja instalado 



sistema de ar condicionado no Velório Municipal e modificação na estrutura do 

prédio. 

    A presente solicitação tem como um dos objetivos atender os 

anseios da população, observada a necessidade de fazer mudanças na estrutura, 

remanejando do ambiente, para que as repartições dos cômodos fiquem com 

saída oposta ao ambiente  da área fúnebre e, também colocando sistema de ar 

ou climatizador, melhorando a infraestrutura oferecida por este ambiente pois a 

aglomeração de pessoas neste local torna-se ainda mais insuportável o calor em 

dias de verão e, a instalação de ar condicionado irá amenizar a temperatura, 

proporcionando mais conforto as pessoas que ali vão se despedir de seus entes 

queridos. 

   Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018. 

 

Élcio da Silva Neves 
VEREADOR 

 

INDICAÇÃO nº 14/2017 

  
               Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa 

SP. 
 

             O vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 



Que seja construído um quebra molas na Vicinal Antonio Tiol em 

frente a propriedade do Sr. Wilson Francisco Tozo. 

 

 

J U S T I F I C A T I V A: 

 

  

Esta indicação se justifica pelo motivo que veículos transitam em 

alta velocidade podendo ocasionar acidentes tendo em vista que 

muitos moradores que ali residem e transeuntes que por ali circulam, 

devido o aumento de moradias existentes no novo residencial ali 

existente. 

 

Câmara Municipal, aos 19 de fevereiro de 2018. 

 

_______________________ 

Antonio Donizete Bocchi 

Vereador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º 15 /2018 

 

 



Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA 

ao Sr. Prefeito Municipal: 

 

 Que sejam tomadas as devidas providências no sentido de que sejam 

efetuados serviços de limpeza, aterramento das erosões e calçamentos 

adequados, bem como deixar sepulturas já construídas antecipadamente no 

cemitério local. 

  

 

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

Esta indicação se faz necessária tendo por objetivo em sensibilizar a 

administração na realização de esforços para melhoria da estrutura do 

cemitério, é importante tratarmos com respeito e carinho o local onde 

nossos parentes e amigos se encontram. Grande é o número de pessoas que 

acorrem diariamente aos cemitérios para matar saudades de pais, filhos, 

avós e demais parentes que ali se encontram. A Administração Pública tem 

o dever de cuidar das áreas dos cemitérios, realizando manutenção da 

segurança dos usuários que por ali transitam. É importante também que a 

Administração Municipal apresente seu cronograma de trabalho relativo às 

obras de conservação e ampliação. 

 

Câmara Municipal, aos 27 de fevereiro de 2018. 

 

 

_________________________ 

  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 



 
 

INDICAÇÃO N.º 16 /2018 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA 

ao Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que seja encaminhado ao Poder Executivo a presente indicação objetivando 

a reforma da quadra esportiva de nosso município, localizada na Rua João 

Ortega Alcoléa, em frente a rodoviária, tendo em vista que o telhado da 

mesmo se encontra com muitos vazamentos em épocas de chuvas.  

 

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

O esporte e o lazer é um direito individual e coletivo constitucionalmente 

assegurado, cabendo ao Poder Público propiciar as condições materiais 

suficientes para a efetivação dessa garantia, incumbindo-lhe, ainda, a 

obrigação de privilegiar as camadas sociais mais carentes e o universo 

populacional compreendido pelas crianças e adolescentes. A reforma da 

quadra  ora proposta, atenderá os anseios e os desejos dos moradores, 

estudantes e população em geral, além de alavancar o desenvolvimento 

sócio-educacional, esportivo, cultural do município. 

 

Câmara Municipal, aos 27 de fevereiro de 2018. 

 

 

_________________________ 



  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 

 
 

 

INDICAÇÃO N.º 17 /2018 

 
Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa SP. 

 

Os Vereadores que esta subscrevem, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Sr. 

Prefeito Municipal: 

 

 INDICAM ao Sr. Prefeito Municipal que apresente Projeto de Lei Especifico 

dispondo a Revisão Geral Anual dos Vencimentos dos Servidores Públicos 

Municipais, autorizando a concessão de reajuste salarial. 

  

 J U S T I F I C A T I V A:- 

  

 Referida indicação visa realização de reestudo para concessão de reposição 

salarial das perdas de acordo com a inflação motivo de que os salários dos funcionários se 

encontram defasados e como é de conhecimento de todos, sabemos que existe aumento de 

preço em todos os produtos da cesta básica e sabemos que os funcionários são membros 

importantes para a administração por isso faz jus a um  reajuste salarial todo ano.      

Camara Municipal , aos 02 de março de 2018. 

 

________________________               __________________________ 

Antonio Donizete Bocchi                        Carlos Alberto da Silva 

Vereador                                                 Vereador 

 

_________________________           ___________________________ 

Élcio da Silva Neves                              Eliandro Rubiatti 

Vereador                                               Vereador 

 

_________________________          __________________________ 

João Deroidi                            Laércio Clemente de Souza 

Vereador                                                 Vereador 

 



_________________________            __________________________ 

Sidnei Antonio dos Santos                      Silas Rego dos Santos 

Vereador                                               Vereador 

 

 

________________________ 

Sivaldo Antonio da Silva 

Vereador 

 

INDICAÇÃO N.º 18 /2018 

 

 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA 

ao Sr. Prefeito Municipal: 

 

 Que sejam tomadas as devidas providências no sentido de que seja 

colocada uma linha de tubos na estrada municipal SPP-020, no sítio do Sr. 

Benjamim Moreira dos Santos. 

  

 

 J U S T I F I C A T I V A: 

 

Esta indicação se faz necessária tendo em vista que por motivo de muitas 

chuvas que estão caindo em nossa região, tem formado minas de água que 

estão cruzando a estrada e atrapalhando a locomoção dos proprietários que 

por lá transitam. 

 

Câmara Municipal, aos 02 de março de 2018. 



 

 

_________________________ 

  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 

 
 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº  19/2018 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa SP. 

 

  O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de Santana da 

Ponte Pensa - SP, fazendo uso das atribuições previstas na Lei Orgânica 

no Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal INDICA ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal de Santana da Ponte Pensa, Senhor José 

Aparecido de Melo, para que dentro das possibilidades legais, proceda a 

instalação de câmera de segurança nas principais entradas da cidade. 

    A referida indicação se justifica pela necessidade de proteger os 

munícipes e o patrimônio de todos, considerando os roubos e furtos que 



ocorreram em nossa cidade, por exemplo: Bradesco, Lotérica e propriedades 

rurais. 

  Tal medida é considerada de extrema importância e  aguardo que 

seja atendida, pois inibe a ação de criminosos. 

   Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 Sala das Sessões, 02 de março de 2018. 

 
 

Élcio da Silva Neves 

VEREADOR 

 

INDICAÇÃO Nº    20/2018 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 
Pensa SP. 

 

  O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de 
Santana da Ponte Pensa - SP, fazendo uso das atribuições 
previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da 
Câmara Municipal INDICA ao Ilustríssimo Senhor Luis Antonio Pedrão, 
Diretor Técnico de Divisão / Casa da Agricultura -  Jales, (Endereço: 
Rua 8, nº 1959, Jd Maria Paula, CEP.: 15700-102, Telefone.: (17) 3632-
1909, para que dentro das possibilidades legais, determine aos órgãos 



competentes do Estado um estudo para que seja providenciado um 

sistema de ar condicionado na Casa da Agricultura. 

    A presente solicitação tem como um dos objetivos atender 
os anseios dos funcionários e população, observada a necessidade de 
melhorar a infraestrutura oferecida por este ambiente. Atualmente o 
calor é muito intenso e observamos que os funcionários que ali prestam 

relevantes serviços à população necessitam do ambiente confortável. 

    A instalação de ar condicionado no local irá amenizar a 
temperatura, proporcionando mais conforto as pessoas que ali prestam 
serviços e aos munícipes . 

    Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Sala das Sessões, 19 de março de 2018. 

 

Élcio da Silva Neves 
VEREADOR 

 

INDICAÇÃO Nº 21/2018 

 
Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao 

Sr. Prefeito Municipal: 
 

 
INDICA ao senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, 

determinar ao setor competente que sejam tomadas as devidas providências no 



sentido de que seja Construída canaleta para escoamento de águas pluviais, na 

Rua Jovino Joaquim de Souza (em frente a casa do Sr. Adão de Oliveira)”. 

 

 

JUSTIFICATIVA: É necessária a construção de uma canaleta 

neste local, para que as águas pluviais possam escorrer e não fiquem 

empossadas próximas à calçada e no meio da via. A água parada está 

infiltrando na calçada e causando afundamentos. 

 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada 

estima e distinto apreço. 

Sala das Sessões, 19 de março de 2018. 

 

_________________________ 

  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 

 
 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº  22/2018 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa SP. 

  O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de Santana da 

Ponte Pensa - SP, fazendo uso das atribuições previstas na Lei Orgânica 

no Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal INDICA ao 



Excelentíssimo Prefeito Municipal de Santana da Ponte Pensa, Senhor José 

Aparecido de Melo, para que dentro das possibilidades legais, proceda a 

revisão necessária no posso artesiano localizado no cemitério local, tendo em 

vista que o mesmo não possui água suficiente para uso das pessoas que lá 

frequentam para limpar os túmulos de seus entes queridos, bem como seja 

feito instalações de pontos de água, entre outras que se fazem necessárias 

para que todos tenham acesso. Que também estude a viabilidade de colocar 

um zelador para a manutenção do mesmo. 

JUSTIFICATIVA: Os munícipes estão reclamando da situação em que se 

encontra o cemitério, e pedem que seja mantido limpo, e organizado sempre 

realizando a manutenção do local. 

     Aproveito a oportunidade para renovar os protestos 

de elevada estima e distinta consideração. 

 Sala das Sessões, 03 de abril de 2018. 

 
________________________ 

Élcio da Silva Neves 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº 23/2018 

 
Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 



O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao 

Sr. Prefeito Municipal: 
 

 
INDICA ao senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, 

determinar ao setor competente que tome as providências cabíveis que seja 

adquirido um novo tatame, pois o existente está muito deteriorado com o 

tempo de uso. 

 

 

JUSTIFICATIVA: está indicação se justifica tendo em vista 

o estado que se encontra o tatame existente para treinamento dos alunos de 

caratê, pois estes estão reclamando de machucaduras em seus pés. 

 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada 

estima e distinto apreço. 

Sala das Sessões, 03 de abril de 2018. 

 

 

 

_________________________ 

  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 
 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 24/2018 

 



Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao 

Sr. Prefeito Municipal: 
 

 
INDICA ao senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, 

determinar ao setor competente que tome as providências no sentido de 

reformar o matadouro municipal, internamente e externamente, também que 

seja roçado o mato em torno do mesmo, também a reforma dos equipamentos 

lá existentes que se encontram em más condições de uso.  

 

 

JUSTIFICATIVA: está indicação se justifica tendo em vista 

o estado de conservação em que se encontra, que tem contribuído com o atraso 

de abate de animais pelos açougueiros.  

 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada 

estima e distinto apreço. 

Sala das Sessões, 03 de abril de 2018. 

 

 

 

_________________________ 

  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 
 

 

 

 



INDICAÇÃO Nº 25/2018 

 
Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, 

INDICA ao Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que  as compras realizadas pela prefeitura sejam efetuadas em todos os 

comércios de nossa cidade. 

 

  J U S T I F I C A T I V A:-  

 

   Esta indicação   se justifica  pelo motivo  que  em nossa cidade 

possuem 03 mini mercados e todas as compras deveriam ser direcionadas aos 

03 e não somente em um como está sendo.  Sabemos também que possuem 02 

açougues em nossa cidade e deveriam também ser repartidas as compras. Desta 

maneira irá beneficiar todo nosso comercio com a ajuda da prefeitura.  

 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada 

estima e distinto apreço. 

 

Sala das Sessões, 13 de abril de 2018. 

 

 

 

_________________________ 

  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 



 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 26/2018 

 
Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, 

INDICA ao Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que seja  reformada a caixa de entrada de energia elétrica da praça da 

matriz  e que seja recolocada a placa de identificação da rua José Francisco 

de Souza com a Avenida Santana de nossa cidade. 

 

  J U S T I F I C A T I V A:-  

 

   Esta indicação   se justifica  pelo motivo  que   a referida caixa 

esta  com algumas partes danificadas  e  até mesmo alguns fios expostos, 

sujeito a acontecer a qualquer momento algum acidente,  pois ali é livre acesso 

a população e o local é onde circula um grande numero  de crianças que 

brincam na praça. Além de que também irá proporcionar um melhor visual 

para a praça, pois é local onde muitas pessoas visitam e tiram fotos. A Placa 

de identificação é necessária visto que sempre é utilizada para a localização de 

endereços e para entregas  de mercadorias  daqueles moradores que ali 

residem.  

 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada 

estima e distinto apreço. 



 

Sala das Sessões, 16 de abril de 2018. 

 

 

_________________________ 

   ÉLCIO DA SILVA NEVES 

Vereador 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  27/2018 

 

Exmo.sr. Presidente Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 
 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigente,  

INDICA  ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que seja erradicada ou trocadas  as palmeiras (coqueiros) existentes na 

praça da matriz de nossa cidade.  

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 

  Esta indicação se justifica pelo motivo que essas palmeiras 

(coqueiro) estão bastante danificadas e velhas   com as folhas quase todas 

cortadas pelas maritacas e muitas delas até mesmo morta e vem prejudicando 

o visual da praça, uma vez que  no lugar delas deveria ser plantado outros tipos 

de arvores. 

 



 

Câmara Municipal,  aos 16  de  abril   de 2017. 

 

 

________________________ 
ÉLCIO DA SILVA NEVES   

Vereador 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  28/2018 

 

Exmo.sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 
 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigente, 

INDICA  ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que sejam viabilizados estudos para que seja colocado emborrachamento 

em torno da piscina aquecida.  

 

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 

 



  Esta indicação se justifica tendo em vista que lá frequentam 

crianças, adolescentes e idosos da terceira idade, evitando assim quedas dos 

usuários e que tenham melhor segurança quando utilizam a referida piscina, 

evitando que alguém se machuque, bem como evitar problemas e transtornos 

futuros. 

 

 

Câmara Municipal,  aos 23  de  abril   de 2018. 

 

 

______________________________ 
LAÉRCIO CLEMENTE DE SOUZA  

Vereador 

 

 

 

 

 

 

  
INDICAÇÃO N.º  29/2018 

 

Exmo.sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 
 

Os Vereadores que esta subscrevem, nos termos regimentais 

vigente, INDICA  ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que sejam  construído alambrado no campo de boccha e malha de nossa 

cidade. 



 

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 

 

Esta indicação se justifica  pelo motivo que hoje o campo de 

boccha e malha estão aberto e tendo acesso a todos dias e noite onde alguns 

vândalos tem causado algum prejuízo quebrando e sujando os campos, com a 

colocação do alambrado ira acabar com este tipo de vandalismo pois só será 

aberto quando um responsável estiver presente.  

 

Câmara Municipal,  aos 23  de  abril    de 2018. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  30/2018 

 

Exmo.sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 
 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigente, 

INDICA  ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  



 

Que sejam  reformado o estádio municipal “Danilo Pessota” de nossa 

cidade. 

 

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 

 

  Esta indicação se justifica tendo em vista que  o referido estádio 

esta com  as arquibancadas,  vestiários, murros, cobertura das arquibancadas e 

alambrados muito danificado.   Sabemos que muitos jovens utiliza o referido 

estádio para realizar partidas de futebol e sempre conta também com algumas 

equipes da região e na situação que se encontra esta quase difícil de utilizar o 

estádio até mesmo em situação de risco a qualquer momento pode acontecer 

algum acidente e vim a causar danos para a municipalidade. 

 

 

Câmara Municipal,  aos 02  de  maio   de 2018. 

 

 

______________________________ 
 ELCIO DA SILVA NEVES 

Vereador 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  31/2018 

 



Exmo.sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 
 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigente, 

INDICA  ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que sejam   podadas e limpadas as árvores existentes na rua José 

Guimaraes entre a rua   José Luís Lulio e Avenida Santana de nossa cidade. 

 

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 

 

  Esta indicação se justifica  que neste trecho indicado  possuem 

muitas arvores plantadas na  beira da rua a seus galhos estão alcançando a rua  

e prejudicando   o fluxo de veículos.   Os moradores  também  estão reclamando 

que com essas árvores    o local fica bastante escuro fazendo que os transeuntes 

passam a temer sua  integridade física  por pessoas que ali possam se esconder 

com o intuito se aproveitar do local sem visibilidade.    

 

 

Câmara Municipal,  aos 15  de  maio   de 2018. 

 

 

______________________________ 
 ELCIO DA SILVA NEVES 

Vereador 

 



 

 

INDICAÇÃO N.º  32/2018 

 

Exmo.sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 
 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigente, 

INDICA  ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que seja  adequado os banheiros do Barracão da Feira do Produtor “Jose 

Antonio da Silva” de nossa cidade. 

 

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 

 

  Esta indicação se justifica   pelo motivo que  os banheiros 

masculino e feminino não estão adequados para   pessoas  deficientes,  

sabemos que neste local sempre possui eventos e esta trazendo grande 

dificuldade a cadeirantes. 

 

 

Câmara Municipal,  aos  30  de  julho   de 2018. 

 

 

______________________________ 
  ANTONIO DONIZETE BOCCHI 

Vereador 



 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  33/2018 

 

Exmo.sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 
 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigente, 

INDICA  ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que seja  construído arquibancadas  no Mini Campo  Municipal  ao lado  da 

quadra municipal de nossa Cidade. 

 

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 

 

  Esta indicação se justifica   pelo motivo que  sempre são 

realizados jogos e campeonatos de futebol e a construção de arquibancadas  

beneficiará um grande número de  pessoas que terão   uma acomodação  

confortável para assistirem as partidas de futebol principalmente quando se 

realizada torneios.  

 

 

Câmara Municipal,  aos  30  de  julho   de 2018. 



 

 

______________________________ 
  LAERCIO CLEMENTE DE SOUZA 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N.º  34/2018 

 

Exmo.sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 
 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigente, 

INDICA  ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que seja adquirido um caminhão pipa para a municipalidade. 

 

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 

 



  Esta indicação se justifica   pelo motivo que este caminhão irá 

ter muita utilidade, pois servirá para efetuar a limpeza das ruas (lavar) quando 

necessário e também para ajudar a apagar incêndios, visto que todo ano 

principalmente nesta época do ano é grande o risco de incêndio na cidade e 

também na zona rural. 

 

 

Câmara Municipal,  aos  30  de  julho   de 2018. 

 

 

______________________________ 
 CARLOS ALBERTO DA SILVA 

Vereador 

 

 

INDICAÇÃO N.º  35/2018 

 

Exmo.sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana da Ponte 

Pensa SP. 

 
 

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigente, 

INDICA  ao Exmo., Sr. Prefeito Municipal:  

 

Que seja  reformado o prédio da Delegacia de Policia Militar de nossa 

cidade. 

 

 

  J U S T I F I C A T I V A:- 

 



 

  Esta indicação se justifica   pelo motivo que  o prédio esta em 

péssimas condições, janelas e portas  quebradas, paredes rachadas e piso das 

calçadas muito danificadas, esta quase sem condições de ser utilizado,  

sabemos da importância do trabalhos de nossos policiais para a nossa 

população por isto há a necessidade de se efetuar uma melhoria nas instalações 

da referida delegacia. 

 

 

Câmara Municipal,  aos  06  de  agosto   de 2018. 

 

 

______________________________ 
  JOAO DEROIDI 

Vereador 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº      36     /2018 

 

 

  O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de 

Santana da Ponte Pensa - SP, fazendo uso das atribuições 

previstas na Lei Orgânica no Município e no Regimento Interno da 

Câmara Municipal INDICA ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de 



Santana da Ponte Pensa, Senhor José Aparecido de Melo, para que 

dentro das possibilidades legais, proceda a instalação de câmera de 

segurança no parque das águas. 

    A referida indicação se justifica pela necessidade de 

proteger o patrimônio publico, considerando que há comentários de 

algumas reclamações de atos de vandalismo tal medida é considerada 

de extrema importância e aguardo que seja atendida, pois inibe a ação 

de vândalos. 

   Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018. 

 

 

Élcio da Silva Neves 
VEREADOR 

 
 

INDICAÇÃO Nº     37  /2018 

 



  O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de 

Santana da Ponte Pensa - SP, fazendo uso das atribuições 

previstas na Lei Orgânica no Município e no Regimento Interno da 

Câmara Municipal INDICA ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de 

Santana da Ponte Pensa, Senhor José Aparecido de Melo, para que, 

dentro das possibilidades orçamentárias proceda reparo da calçada da 

Praça da Matriz na Avenida Santana. 

    A presente solicitação tem como objetivo atender os anseios 

da população, em razão da necessidade de melhorar a infraestrutura 

oferecida por este ambiente, além de contribuir com a segurança 

publica do bairro. Também, busca melhorar as condições de uso do 

citado logradouro, frequentado intensamente pela população, 

principalmente, crianças, jovens e idosos. 

   Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 Sala das Sessões, 06 de agosto de 2018. 

 

Élcio da Silva Neves 
VEREADOR 

 

INDICAÇÃO Nº 38/2018 



  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

   Que seja  colocado  quebra mola na  Rua Jovino Joaquim de Souza 

entre as ruas  João Ortega  Alcolea e Manoel Clemente de Souza     de 

nossa cidade. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que  nesta rua os motoristas 

estão transitando em alta velocidade e ali transita muitos veículos da 

usina de cana, com a colocação deste quebra mola irá reduzir a 

velocidade e evitará que venha acontecer algum acidente, pois tenho 

recebido varias reclamações dos moradores daquela rua. 

 

 

Câmara Municipal, aos    23 de  agosto  de 2018 

 

_________________________ 

     João Deroidi  

    Vereador 

 
 

 

 

 



INDICAÇÃO Nº 39/2018 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

   Que seja  providenciado   o transporte para os trabalhadores do 

Frigorifico de Santa Fé do Sul. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que   a prefeitura já efetua o 

transporte de quase todos os trabalhadores  e como esta iniciando 

agora o trabalho no Frigorifico e alguns trabalhadores estão indo 

trabalhar de moto por conta própria e estão solicitando que também 

recebem este transporte que assim poderá evitar  algum acidente 

visto que tem acontecido vários acidentes na rodovia. 

 

 

Câmara Municipal, aos    05 de  setembro  de 2018 

 

_________________________ 

 Carlos Alberto da Silva 

    Vereador 

 
 

 

 



 

INDICAÇÃO Nº 40/2018 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

   Que seja  reconstruída a  ponte ou linha de tubo  na estrada que liga 

a estrada 51 com o trevo na Rodovia Euclides da Cunha de nossa 

município. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que    esta estrada esta 

interditada e é muito utilizada pelo proprietários daquele bairro e 

também muitos munícipes utilizam a referida estrada, pois tem 

alguns proprietários que estão tendo dificuldades para chegar em sua 

propriedade ou até mesmo escoar sua produção.  

 

 

Câmara Municipal, aos    05 de  setembro  de 2018 

 

 

_________________________ 

 Carlos Alberto da Silva 

    Vereador 

 
 



 

 

 

INDICAÇÃO Nº     41      /2018 

 

  O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de 

Santana da Ponte Pensa - SP, fazendo uso das atribuições 

previstas na Lei Orgânica no Município e no Regimento Interno da 

Câmara Municipal INDICA ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de 

Santana da Ponte Pensa, Senhor José Aparecido de Melo, para que, 

dentro das possibilidades orçamentárias proceda a revitalização da 

Praça da Matriz. Com efeito, sugerimos a substituição das árvores e das 

lajotas localizadas defronte ao velório municipal e ao lado da Rua José 

Francisco de Souza. 

    A presente solicitação tem como objetivo atender os anseios 

da população, em razão da necessidade de melhorar a infraestrutura 

oferecida por este ambiente, além de contribuir com a segurança 

publica do bairro. Também, busca melhorar as condições de uso do 

citado logradouro, frequentado intensamente pela população, 

principalmente, crianças e jovens. 

   Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 



 Sala das Sessões, 17 de SETEMBRO de 2018. 

 

Élcio da Silva Neves 
VEREADOR 

  

INDICAÇÃO Nº 42/2018 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

   Que seja   recolocada a placa de indicação na Rua  João Ortega 

Alcolea  com a Rua Jovino Joaquim de Souza de nossa cidade. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que  a placa de identificação 

destas ruas já faz um bom tempo que esta quebrada e é grande o 

numero de fluxo  de veículos principalmente de fora do município  

que utilizam aquela indicação   para sair na estrada vicinal. 

 

 

Câmara Municipal, aos    027  de  setembro  de 2018 

 

 

_________________________ 



  Sivaldo Antonio da Silva 

    Vereador 

 

 

 

INDICAÇÃO   nº 43  /2018 

 

         O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de Santana 

da Ponte Pensa - SP, fazendo uso das atribuições previstas na Lei 

Orgânica no Município e no Regimento Interno da Câmara 

Municipal INDICA ao Excelentíssimo Prefeito Municipal   de Santana 

da Ponte Pensa, senhor Orides Bento, providências necessárias no 

sentido de promover, a realização de operação Tapa Buracos nas ruas 

de nossa cidade. 

    A referida indicação se justifica em razão das chuvas dos 

últimos dias, que desencadearam diversos buracos, sendo necessário, 

em caráter de urgência, que se execute a operação Tapa Buracos nas 

ruas de Santana da Ponte Pensa. 

  Transeuntes e moradores de nossa cidade questionaram 

sobre os buracos nas ruas, pois eles podem causar danos em veículos, 

atrapalhar motoristas e pedestres, bem como, proporcionar acidentes. 



   Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 Sala das Sessões, 16 de outubro de 2018. 

Élcio da Silva Neves 

VEREADOR 



 



INDICAÇÃO Nº 44/2018 

 

 

O vereador do município de Santana da Ponte Pensa, estado 

de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por 

lei, que esta subscreve nos termos regimentais vigentes: 

 

INDICA  ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Santana da 

Ponte Pensa, Estado de São Paulo, ORIDES BENTO , providencias 

no sentido de que, se dignas mandar que sejam instalados aparelhos 

da Academia ao Ar Livre. 

Face ao exposto aguardo seja dado atendimento a presente 

indicação, no menor espaço de tempo possível, visto que os 

aparelhos já estão disponíveis no município e, ainda temos cobrança 

de vários munícipes que querem fazer uso da academia. 

 

Posto isso, contando com a presteza que caracteriza esse 

Executivo, antecipo agradecimentos; 

 

Sala de Sessões, 15 de setembro de 2018 

 

 

Silas Rego dos santos 

Vereador 

 

 

 

 

 



INDICAÇÃO Nº 45/2018 

 

 

O vereador do município de Santana da Ponte Pensa, estado 

de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por 

lei, que esta subscreve nos termos regimentais vigentes: 

 

INDICA  ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Santana da 

Ponte Pensa, Estado de São Paulo, ORIDES BENTO , providencias 

no sentido de que, se dignas  mandar que seja providenciada uma 

sala de espera devidamente adequada (acomodações) para os 

motoristas do município, junto ao barracão do almoxarifado. 

 

Face ao exposto aguardo seja dado atendimento a presente 

indicação, no tempo hábil possível, visto que os motoristas durante 

seu horário de espera para trabalho, não tem nada para fazer e ficam 

ociosos, ás vezes até ausentado do local de trabalho por não ter opção 

de um local de espera do horário a ser cumprido. 

 

Posto isso, contando com a presteza quer caracteriza este 

Executivo, antecipo agradecimentos.  

 

Sala de Sessões, 15 de outubro de 2018 

 

 

Silas Rego dos santos 

Vereador 

 

 



 

INDICAÇÃO Nº 46/2018 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

   Que seja    construído uma local para se realizar a prova do laço 

em nosso município. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que   hoje possui em nosso 

município vários munícipes que praticam a cavalgada e muitos 

também praticam a prova do laço e não tem um local apropriado para 

treinar e se realizar algum evento neste sentido. Sabemos que a 

prefeitura tem o recinto de festa de peão que poderia ser construído 

neste  recinto e realizado   prova do laço neste local que já conta com 

infraestrutura adequada para se realizar eventos. 

 

Câmara Municipal, aos    24  de  outubro  de 2018 

 

_________________________ 

   Carlos Alberto da Silva 

    Vereador 
 

 

 



 

 

 

INDICAÇÃO Nº 47/2018 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

   Que seja  consertado o piso do Centro Comunitário “Pedro 

Capeletti” de nossa cidade.    

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que  o piso possui varias 

cerâmicas do piso que estão afundando e esta ficando quinas 

expostas  que poderá a vim acidentar os frequentadores do referido 

Centro Comunitário, uma vez que ali é muito utilizado pela 

população. 

 

 

Câmara Municipal, aos    29  de   novembro  de 2018 

 

_________________________ 

   Carlos Alberto da Silva 

    Vereador 
 

 



 

 

INDICAÇÃO Nº 48/2018 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

   Que seja   tomadas providencias  para que escoem as aguas pluviais 

no prolongamento da Rua José Guimarães de nossa cidade.    

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que   naquele local esta 

ficando retida as aguas das chuvas e fazendo poças de agua na rua e 

esta causando um grande transtorno a todos munícipes que utilizam 

a referida rua. Visto que esta tendo muitas reclamações pois muitas 

vezes quase nem conseguem transitar. 

 

 

Câmara Municipal, aos    03  de   dezembro  de 2018 

 

 

_________________________ 

    Sivaldo Antonio da Silva 

    Vereador 
INDICAÇÃO Nº 49/2018 

 



 

 

O Vereador Élcio da Silva Neves, do município de Santana da 

Ponte Pensa, SP, fazendo uso de suas atribuições previstas na Lei orgânica no 

Município e no regimento Interno da Câmara Municipal  INDICA ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Orides Bento para dentro das 

possibilidades legais providencie a sinalização da pavimentação que dá acesso 

ao Pronaf. 

 

Cabe esclarecer que os condutores de veículos que trafegam pela 

via estão reclamando da falta de sinalização, podem desencadear acidentes. 

Essencialmente a presente indicação se fundamenta  na 

necessidade do Departamento atuar de forma proativa para evitar acidentes 

que envolvam os veículos que transitam pelo local. 

 

Recentemente a construção da pavimentação por isso da 

sinalização do local, tornando suficiente para aprimorar a referida sinalização 

e tornar a via adequadamente mais segura. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2018. 

 

Élcio da Silva Neves 

Vereador 

 

 

 

 

 
 

INDICAÇÃO Nº 50/2018 

 

 



 

O Vereador Élcio da Silva Neves, do município de Santana da 

Ponte Pensa, SP, fazendo uso de suas atribuições previstas na Lei orgânica no 

Município e no regimento Interno da Câmara Municipal  INDICA ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Orides Bento  providencias no 

sentido de que sejam concedidos cestas básicas aos funcionários públicos 

municipais. 

A referida indicação se justifica pela necessidade de solicitar ao 

Prefeito Municipal que analise a possibilidade de realizar a concessão de uma 

Cesta básica a todos os Servidores Públicos Municipais. 

A presente propositura visa atender as constantes solicitações 

dos funcionários públicos municipais desta municipalidade, trazendo melhoria 

nas suas condições nutricionais, saúde, bem estar e maior produtividade. 

Assim sendo proporcionando melhor qualidade de vida para servidores e seus 

familiares. 

  

 Em face do exposto, aguardo que seja atendida a presente 

indicação e aproveito para renovar os protestos de elevada estima e distinta 

considerações.  

 

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2018. 

 

 

Élcio da Silva Neves 

Vereador 
 

 

 

  


