ATA DA 3ª (TRECEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA
SEXTA) LEGISLATURA DE 05/04/2016.
Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesse, 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 1º secretário Paulo Cezar
V. da Silva que fizesse a leitura da ata da 2º sessão ordinária a qual foi
aprovada pelo presidente da câmara Neurivan Campos da Silva e os demais
vereadores Aristeu Maino Cabrera, Aristeu Braiani, Euclides Torquato da
Silva, Edmilson José Correia, João Santos Oliveira, Rosana Ferreira Couto e
Walter Carneiro da Silva Paulo Cezar V. da Silva , logo em seguida o 2º
secretario procedeu com a leitura da ata da 6º sessão extraordinária a qual foi
aprovada pelo presidente da câmara Neurivan Campos da Silva e os demais
vereadores Aristeu Maino Cabrera, Aristeu Braiani, Euclides Torquato da
Silva, Edmilson José Correia, João Santos Oliveira, Rosana Ferreira Couto e
Walter Carneiro da Silva, Paulo Cezar V. da Silva, o senhor presidente
comunicou que as correnpodência recebidas serão arquivas na secretaria da
câmara, em palavra vaga o vereador Walter parabenizou a administração
pelas festividades do município sempre tem aquelas pessoas que critica mais
sabemos da dificuldade que estamos passando politicamente no Brasil mais
mesmo assim foi feita uma festa simples mais muito bacana e agradeceu
também o Minoro por ter sua equipe de rodeio e esta tentando fazer mais esse
evento para o nosso município agente torce para que aconteça mais esse
evento em nossa cidade, o presidente disse que não pode estar aqui nas
festividades mais que acompanhou pelos meios de comunicação e rede
sociais e observei as pessoas parabenizando a nossa cidade pelo evento ate
simples mais muito bem organizado agradou a todos às pessoas comentaram
isso é muito importante pois é o aniversário da nossa cidade parabéns a todos
os munícipes de Alfredo Marcondes. Não havendo nada mais a tratar o Senhor
Presidente agradeceu a presença dos senhores edis e pessoas presentes e
encerrou a presente Sessão.
Sala das Sessões, Plenário Adelino M. Mathias, aos 05de abril de 2016
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