ATA DA 17ª (DECIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª
(DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA DE 05/12/2016.
Aos cinco dias do mês de dezembro 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 Marcondes-SP, sob a Presidência do
Senhor Neurivan Campos da Silva, reuniram-se ordinariàmente na Câmara
Municipal local. Dando inicio aos trabalhos o Senhor Presidente verificou a
ausência do 1° secretario Paulo Cezar V. da Silva e presença dos demais edis,
em seguida solicitou ao vereador Walter Carneiro da Silva para compor a
mesa diretora em razão da ausência do 1° secretario. Em seqüência solicitou
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, Rosana Ferreira Couto e Walter Carneiro da Silva,
leitura da Moção de repúdio aos Correios a qual foi aprovada p 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, Rosana Ferreira Couto e Walter Carneiro
da Silva. Em seqüência foi feita leitura do oficio n°.262/2016, leitura do
Projeto de Lei n°.17/2016 do executivo municipal que dispõe sobre:
“Concessão de cancelamento de divida ativa”, leitura do Parecer n°.21/2016
os quais foram aprovados 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, Rosana
Ferreira Couto e Walter Carneiro da Silva. Em seguida foi feita a leitura do
oficio n°.264/2016, leitura do Projeto de Lei n°.18/2016 do executivo
municipal que dispõe sobre: “Altera artigos da Lei n°.2.702/2016”, leitura do
Parecer n°.22/2016 os quais foram aprovados 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, Rosana Ferreira Couto e Walter Carneiro da Silva. Em
palavra vaga o vereador Aristeu Braiani cumprimentou a todos os presentes,
se despediu do vereadores Euclides, Paulo, Rosana e Walter, agradeceu a
todos e desejou a todos um feliz natal e um prospero ano novo. Com a
palavra o vereador Aristeu Maino agradeceu a presença de todos bem como
dos vereadores eleitos para a próxima legislatura, também parabenizou os

vereadores pelo trabalho e pela amizade e também ao vereador Edmilson que
será o futuro prefeito e afirmou que em que precisar estará a disposição. Com
a palavra o vereador Walter cumprimentou a todos os presentes agradeceu de
coração, tendo em vista que nessa casa legislativa nunca foi maltratado, disse
aos futuros vereadores para não serem tímidos, pois o vereador deve subir a
tribuna e mostrar sua visão. Afirmou que nesses dezesseis anos com vereador
nunca teve desavenças com nenhum vereador, parabenizou o prefeito Celso
afirmando ter sido um ótimo prefeito e ressaltou a necessidade dos vereadores
debaterem com o futuro prefeito, pois tem que buscar sempre o melhor para o
município. Com a palavra a vereadora Rosana desejou aos futuros vereadores
que sejam bem vindos, e pediu para que sejam atuantes, pois ela sentiu que
não foi muito, não sabendo dizer se por preconceito contra a mulher, mas que
gostaria de ter feito mais. Com a palavra o vereador Edmilson cumprimentou
a todos presentes e desejou tudo de bom aos vereadores e futuros vereadores,
disse que só quer o bem para o município de Alfredo Marcondes e que quer
trabalhar unido com os vereadores, sendo assim agradeceu a todos. Com a
palavra novamente a vereadora Rosana agradeceu a todos os funcionários da
Câmara pelos serviços prestados. Com a palavra o Presidente Neurivan
agradeceu a Deus e a Mãe Imaculada e aos anjos da guarda pela proteção.
Disse que representou o povo, pois trabalha por aqueles que acreditam em seu
trabalho. Agradeceu a todos os vereadores e disse que os estima muito.
Parabenizou também os funcionários da câmara, agradeceu os serviços
prestados e assistência aos vereadores. Parabenizou os vereadores Rosana,
Paulo, Walter e Euclides pelos serviços prestados como vereadores. Afirmou
que o executivo está saindo com uma aprovação 67% o que significa que foi
um trabalho bem feito, e disse ao futuro prefeito Edmilson que sempre fica
alguma coisa a desejar, tem que trabalhar e elaborar projetos os quais
favoreçam o município e que todos os vereadores tem que trabalhar unidos,
sendo assim desejou a todos um feliz natal e um prospero ano novo.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 05 de dezembro de 2016
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