ATA DA 18ª (DECIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 16/11/2015.
Aos dezesseis 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
Marcondes-SP, 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 da ata anterior a qual foi
aprovada, 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°.35/2015 a qual foi aprovada, leitura da indicação n°.36/2015, a qual foi aprovada,
leitura do oficio 245/2015, leitura do projeto de Lei n°.17/2015 do executivo municipal que dispõe
sobre: “Autoriza o Poder Executivo a firmar Convenio a Cooperativa de prestação de Serviços
Uniodonto de Presidente Prudente Odontológica, leitura do Parecer n°. 29/2015 o qual foi
aprovado, leitura do oficio especial, leitura do Projeto de Lei n°.15/2015 que dispõe sobre:“ Estima
receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2016” o qual foi enviado para as comissões.
Em palavra vaga o vereador Euclides comentou a respeito da indicação da piscina para falar com o
prefeito todos os vereadores pois as pessoas reclamam dizendo que a piscina está verde, e se não
tiver condições de comprar o produto é melhor fechar a piscina, comentou a respeito do agrônomo
que está demorando muito para atender a população. Com a palavra o presidente Neurivan pediu
para todos os vereadores assinarem as indicações a respeito da piscina nova, pois informaram que a
piscina não está funcionando porque está faltando comprar a escada, sendo que isso é irrisório
perante o valor gasto para fazer a piscina, e que sobre a roçagem espera providencias, 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 16 de novembro de 2015.
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