ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª (DÉCIMA
SÉTIMA) LEGISLATURA DE 18/09/2017.
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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 Aristeu Braiani,
reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal local. Dando início aos trabalhos o
Senhor Presidente verificou a presença absoluta dos senhores edis, em seguida solicitou
ao 1º Secretário Valdecir Soares dos Santos para que fizesse a leitura das atas anteriores
as quais foram aprovadas pelo presidente Aristeu Braiani e demais vereadores Aristeu
Maino Cabrera, Adão Vieira Leão, José Rocha dos Santos, José Roberto Berti, João dos
Santos Oliveira, Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela Bagli da Silva, e Valdecir
Soares dos Santos, leitura das indicações nº.110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119 e 120/2017 em discussão o vereador Valdecir disse que esse banheiro está em mau
estado, sem nada, pois tem pessoas bagunçando no local e também usuários de drogas.
Em seguida as indicações foram aprovadas pelo presidente Aristeu Braiani e demais
vereadores Aristeu Maino Cabrera, Adão Vieira Leão, José Rocha dos Santos, José
Roberto Berti, João dos Santos Oliveira, Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela
Bagli da Silva, e Valdecir Soares dos Santos. Em palavra vaga o vereador Neurivan
comentou a respeito da indicação da piscina que já conversou com o senhor prefeito e
que já foi sanado o problema, pois a piscina já esta funcionando. No entanto ainda falta
o equipamento de segurança o qual é necessário para evitar acidentes, pois se acontecer
algo a vida não é trazida de volta. Em seqüência parabenizou o executivo pelas oficinas
organizadas no município e citou uma frase dita por um velho político “é fácil fazer
grandes obras, mas o difícil é construir grandes cidadãos”. Parabenizou o prefeito
também por ter consertado 10 computadores para oferecer cursos para todas as idades o
que é muito importante para os cidadãos do município. 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 18 de setembro de 2017.
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