ATA DA 17ª (DECIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 03/11/2015.
Aos três dias do mês de novembro 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 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 para que fizesse a leitura das atas anteriores as quais foram
aprovadas, em seqüência solicitou que o 2° secretario fizesse a leitura das correspondências
recebidas, as quais serão arquivadas na secretaria da câmara. Em seguida foi feita leitura da
indicação n°.33/2015 a qual foi aprovada, leitura do requerimento n°.11/2015 o qual foi aprovado,
leitura do requerimento n°.12/2015 a qual foi aprovada, leitura do Parecer n°.27/2015 referente ao
projeto de Lei n°.14/2015 o qual foi aprovado. Em palavra vaga o vereador Walter manifestou seus
pêsames pelo falecimento do nego, e disse que ficou sabendo a respeito dos comentários sobre a
morte dele e que ele fora cobrado para tomar providencias, no entanto ressaltou que teria que
aguardar o laudo para saber o que realmente aconteceu, comentou também a respeito da indicação
sobre a roçagem dos terrenos afirmando que existe um projeto de Lei que regulamenta como
obrigação do dono do terreno os devidos cuidados. Com a palavra a vereadora Rosana reivindicou
que o prefeito seja mais breve para responder os documentos enviados pela câmara. Com a palavra
o vereador Walter lembrou a nobre vereadora de que a indicação o prefeito não tem obrigação de
responder, somente o requerimento. Com a palavra o Presidente Neurivan disse que como o prefeito
ficou de se reunir com os vereadores seria o momento oportuno para discutir os problemas e ver as
soluções, 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 novembro de 2015.
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