ATA DA 14ª (DECIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª
(DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA DE 21/09/2015.
Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 da ata da 13ª sessão ordinária a qual foi aprovada em
seguida pediu para o segundo secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei
Complementar nº 06/2015 o qual foi aprovado, leitura do parecer nº 25/2015 o
qual foi aprovado, a leitura do Projeto de lei nº 12/2015 o qual foi aprovado,
leitura do parecer nº24/2015 o qual foi aprovado, leitura do Projeto de Lei nº
11/2015 o qual foi aprovado, leitura do parecer nº 23/2015 o qual foi
aprovado. Em palavra vaga o vereador Walter disse Só quero agradecer a
presença de todos em especialmente a Dr. Paula por se a Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e reforçando o
voto do dia 04 que até la não teremos mais sessão ordinária, e hora da gente se
conscientizar e participar da eleição dos novos conselheiros, que agente não
critique um ou outro por as vezes tem candidato que não é da nossa amizade
entre aspas e tem candidato que as vezes tem criticado a câmara municipal
mais as vezes é que a população quer então para que a gente não fique de mal
com essas pessoas que agente conduza não os eleitores mais sim os candidatos
que fazem uma boa campanha e que tenha uma boa sorte, Neurivan então
estendendo o que disse o vereador Walter quero dizer que realmente a
campanha para o conselho do nosso município que for eleito que vai conduzir
as situações vamos dizer assim dar assistência aos nossos jovens e
adolescentes de Alfredo Marcondes e que todos eles tenha uma conduta afinal
estão caminhando para uma campanha para mostrar a sua capacidade e sua
atuação direção de agir e decisão sobre qualquer assunto dos jovens e
adolescentes então agente desde agora já na campanha a conduta de um e de
outro para que todos tenha assim como os políticos tenha sua candidatura e a
mesma norma para os candidatos do conselho tutelar e agente espera que

todos tenham então um caminho correto uma conduta para aquele cargo que
vão trabalhar neste sentido que todos tenham esta índole na campanha e que
aqueles 5 conselheiros que a população escolher tenha a clareza de executar a
sua função,
Presidente agradeceu a presença dos senhores edis e pessoas presentes e
encerrou a presente Sessão.
Sala das Sessões, Plenário Adelino M. Mathias, aos 21 de setembro de 2015
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