ATA DA 1º (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 19/02/2015.
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às dezenove
horas e trinta minutos, na sede da Câmara Municipal, sita a Rua Das Américas, 547,
nesta cidade de Alfredo Marcondes-SP, sob a Presidência do Senhor Neurivan
Campos da Silva, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal local. Dando
inicio aos trabalhos o Senhor Presidente verificou a presença absoluta dos senhores
edis. Em seqüência, solicitou ao primeiro secretário Paulo Cezar para que fizesse a
leitura das atas anteriores, a vereadora Rosana pediu para que fizesse a correção da
ata ordinária do dia 15/12/2014, as atas foram aprovadas, procedeu a leitura das
correspondências recebidas as quais ficaram arquivadas na secretaria da Câmara
Municipal, em seqüência o senhor presidente pediu para que o segundo secretario
Edmilson para que fizesse a leitura das indicações nº 01/2015 e nº 02/2015,as
indicações estão em discução, o vereador Euclides Parabenizou o presidente pela
iniciativa de ter feito estas indicações da limpeza e da captação das ruas e também
citou outros lugares que também há problemas parecidos,e pediu também que todos
os vereadores ficassem de olho e para cobrar os fiscais e o prefeito para
providenciar o concerto e assim solucionar esse problemas, as indicações foram
aprovadas. O senhor presidente pediu para que o primeiro secretário que fizesse a
leitura das novas comissões da Câmara Municipal as quais foram aprovadas sem
resolvas. O senhor presidente solicitou para o primeiro secretario fazer a leitura do
Projeto de Lei Complementar do Legislativo nº01/2015, procedeu a leitura do
Parecer nº 05/2015, o projeto esta em discução, O vereador Walter em tribuna disse
que, sobre esse projeto ele esta de acordo, porem esta chateado, que um funcionário
da prefeitura veio ate ele dizendo que iri ser o único vereador contra,” não sei se foi
funcionário da câmara ou vereadores que comentou com pessoas fora dessa casa de
leis mais acho que os assuntos daqui de dentro devera ficar somente aqui não
levando para pessoas de fora”. O projeto esta em votação, aprovado, na palavra
vaga o vereador Walter voltou em tribuna, e parabenizou a mesa diretora e disse
que esta a disposição para o que precisar parabenizou também o ex. Presidente
Aristeu Braiane pela iniciativa de ter feito o concurso e ter efetivado os cargos que
foram apontados pelo tribunal de contas, pois a muitos anos sabemos que isso esta
sendo apontado pelo tribunal de contas, o vereador Aristeu Maino parabenizou o
presidente Neurivan pelas indicações e a sua iniciativa e disse que no caso deste
local dito na indicação não é somente fazer a limpeza tem que ser aberto para ver o
problema da caixa de captação, e disse que os vereadores tem que ficar de olho e
cobra os fiscais pela limpeza das ruas da cidade.Senhor Presidente agradeceu a
presença dos senhores edis e pessoas presentes e encerrou a presente Sessão.
Sala das Sessões, Plenário Adelino M. Mathias, aos 19 de fevereiro de 2015.
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