ATA DA 13ª (DECIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 03/10/2016.
Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e trinta minutos,
na sede da Câmara Municipal, sita a Rua Das Américas, 547, nesta cidade de Alfredo MarcondesSP, sob a Presidência do Senhor Neurivan, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal local.
Dando inicio aos trabalhos o Senhor Presidente verificou a presença dos senhores edis, em

seqüência solicitou ao 1º Secretário Paulo Cezar V. da Silva para que fizesse a leitura da
ata anterior a qual foi aprovada pelo presidente da câmara Neurivan Campos da Silva e
demais vereadores Aristeu Maino Cabrera, Aristeu Braiani, Euclides Torquato da Silva,
Edmilson Jose Correia, João dos Santos Oliveira, Paulo Cezar V. da Silva, Rosana Ferreira
Couto e Walter Carneiro da Silva. Em palavra vaga o vereador Euclides falou que na
ultima sessão desejou boa sorte aos companheiros, aos que foram eleitos que Deus abençoe
a todos e ao Edmilson que foi eleito como prefeito, pois é um orgulho o prefeito sair daqui
da câmara boa sorte na sua administração, a vereadora Rosana parabenizou os eleitos e
também os que não foram, porque também fizeram um trabalho maravilhoso, sendo assim
pediu ao futuro prefeito para que de oportunidade para os vereadores que vão administrar
junto com você, pois nesta gestão não teve oportunidade, por isso em nome da Rosi, pois
e mulher de oportunidades a ela. Com a palavra vaga o vereador Paulo parabenizou todos
os candidatos que propuseram sair por Marcondes, porque não é fácil e aqueles que foram
eleitos pedir a benção de Deus que tenham sucesso, e ao colega Edmilson agora no
executivo também boa sorte e aos colegas que venham ai que possa contribuir nessa nova
administração, o vereador Euclides a respeito sobre o que a vereadora Rosana falou que
irá falar com o prefeito Celso mais ele fala que sempre a chamou mais pode ser certeza
que com o Edmilson vai ser diferente todos que quiserem ir com ele, porque e um direito
de cada vereador, vereador Aristeu Maino parabenizou os candidatos eleitos e o Edmilson
que vai assumir o executivo tem pessoas reclamando que subimos no palanque falando que
não era par subirmos, isso é errado pois fomos votados e fomos eleitos la não era palanque
do Edmilson e sim dos que foram eleitos e agradeceu a todos que não foram eleitos porque
foi uma batalha e todo mundo teve coragem de se impor e pedir seu voto e vamos ajudar a
população, o vereador Aristeu Braiane a respeito disso no dia disse que ligou por Valdeci e
conversou com ele a respeito dos candidatos eleitos subir no palanque ele falou que podia

subir , não deu certo somente um podia ganhar todo mundo trabalhou limpo ate hoje há
uma conversa que não agradou que vereador estava pedindo voto só para ele conhecemos
todo mundo e se a gente for em uma casa que vota em um grupo não vamos conseguir
mudar o seu voto em poucas palavras se não deu certo é que faltou alguma coisa não culpa
somente um vereador culpo todo grupo, a equipe do Edmilson foi a melhor e desejo boa
sorte apartir de janeiro vai ser o prefeito de Alfredo Marcondes e o que for para o bem da
população vamos aprovar para o bem do povo e com certeza que vai ser uma boa
administração e que precisar da gente pode contar vamos ajudar em tudo no que for preciso
que Deus abençoe você e sua família vai ser uma batalha difícil porque estamos em crise
que você seja muito feliz por que você ganhou por mérito. Com a palavra vaga o vereador
Walter Primeiramente agradeceu ao Edmilson por que agente sempre lutou para que saísse
um candidato a prefeito aqui dos vereadores quero parabenizar de coração, sucesso e que
administra a cidade e não que seja dono da cidade e em relação aos vereadores eleitos
parabenizo também sempre digo nas minha campanhas que adversário são nos da mesma
coligação eu não considero a outra coligação adversária porque agente tem que tirar voto a
mais da nossa coligação para se elegermos so que dessa vez eu tive dois adversários que foi
a minha turma e a turma adversária porque enquanto eu tinha que lutar do meu lado do
outro lado 3 ou 4 candidato a vereadores pela primeira vez saiam nas casas dizendo o
seguinte o Carneiro pela quinta vez se ele for eleito aposenta com 5 mil reis como é que
pode uma pessoa receber 7.500 reais na câmara isso foi varias pessoas que me falaram diz
que esta magoado de ter perdido queria sim ser eleito par ter o ego de ser pela quinta vez
vereador não consegui também não vou chorar agora vou dar um pouco mais de valor na
minha família e desejo a essas pessoas que andou falando isso que facão o bem para o
município que pensa na cidade não so em si próprio e que faça um bom trabalho. Com a
palavra vaga o vereador Edmilson primeiramente agradeceu a Deus e dizer a política
acabou ontem a gente fez 4 vereadores do nosso lado o Valdeci 5 vereadores mais pode ter
certeza que é para o bem de Alfredo Marcondes quero os 9 vereadores comigo porque
vamos trabalhar transparente todo projeto que mandar vou conversar com vocês antes
vocês pode contar comigo de coração a vereadora Rosana falou uma coisa aqui agora a
Rosi é mulher quanto tiver alguma viajem concerteza eu vou levar ela eu vou levar ela isso

que ela ta falando não sei se é verdade ou não estou jogando ela contra o Celso você pode
contar comigo de coração todos os vereadores dependente de prefeitura em casa aonde
vocês me encontrar eu so quero agradecer a vocês muito obrigado. Com a palavra vaga a
vereadora Rosana dize que falou a verdade todo mundo aqui nessa casa de lei sabe não fui
em lugar nenhum é porque não me deixaram cada um estava cuidando da sua pessoa eu
fiquei para trás mas não foi por causa disso que perdi.Com a palavra vaga o presidente
Neurivan agradeceu em primeiro lugar a Deus pela vitória foi uma luta ar doa que todo
mundo que esta aqui passou, agradeceu ao Edmilson pelo convite para a gente subir no
palanque disse que jamais iria covardear com o Valdeci não fazendo a campanha dele
porque a honestidade conta muito para legislar uma cidade agente vive em um pais
democrático trabalhei para um candidato mais não chegou a hora dele você venceu vamos
trabalhar juntos pois o prefeito que se elege só pensa no bem da cidade na eleição de 2008
três vereadores da oposição subiu no palanque e trabalho junto com o Celso durante a
administração e o Edmilson na sua inteligência e humildade já fez o convite para os
vereadores que não foram eleitos por ele isso é muito importante vai depender do executivo
dessa união para o bem de Alfredo Marcondes então parabenizou mais uma vez Edmilson
pela humildade que teve pelo reconhecimento acredito na sua honestidade que Deus te
ilumine e que faca uma boa administração. 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 03 de outubro de 2016.
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