ATA DA 11ª (DECIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª
(DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA DE 03/08/2015.
Aos três dias do mês de agosto 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 dos senhores edis, em seguida solicitou ao primeiro secretario para
que fizesse a leitura das ata anteriores as quais foram aprovadas. Em palavra
vaga o vereador Walter disse: “Quero aqui na presença de todos solicitar para
o senhor presidente para que as sessões extraordinária fossem todas as 19:30
hrs pois aqui temos 6 vereadores que são funcionário da prefeitura e mais 2
do estado ai fica complicado para vim nas reuniões durante o dia, sobre o
projeto que veio da prefeitura eu sou contra; o município não pode faltar com
suas obrigações isso de alterar referencia de salário de alguns funcionários
tem que ser visto por causa da arrecadação, hoje eu vi que uma cidade esta em
uma situação precária que esta cobrando uma taxa nos ônibus que leva
estudantes para outros municípios e estou vendo que aqui no nosso município
não vai muito longe para acontecer isso”. A vereadora Rosana disse “ Quero
saber o que pode ser feito em relação à rua Ângelo Fuso pois ali esta difícil
de passar com carros grandes eu vou passar com o microônibus é muito difícil
pois estacionam dos dois lados ai não tem como passar porque a rua ali é
estreita, pessoa para que seja feita uma indicação pedindo para o senhor
prefeito para que ali torne rua sentido único pois esta complicado”.
Senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores edis e pessoas presentes
e encerrou a presente Sessão.
Sala das Sessões, Plenário Adelino M. Mathias, aos 03 de agosto de 2015
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