ATA DA 19ª (DECIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 07/12/2015.
Aos sete dias do mês de dezembro 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 Campos da Silva reuniramse ordinariamente na Câmara Municipal local. Dando inicio aos trabalhos o Senhor
verificou a presença de todos, em seqüência solicitou ao 1º Secretário para que fizesse a
leitura da ata anterior a qual foi aprovada. Em seqüência foram feita leitura das
correspondências recebidas as quais ficaram arquivadas na secretaria da câmara, em
seguida foi feita a leitura do requerimento n° 15/15 o qual foi aprovado, em seqüência a
leitura da Moção de Congratulação ao Dr. Jose Carlos Bosso. Em seqüência leitura do
Projeto de Decreto Legislativo 02/2015 que dispõe sobre: “Apreciação das Contas do
Executivo Municipal relativas ao Exercício Financeiro de 2013 e dá outras providencias” o
qual foi aprovado. Em palavra vaga o presidente disse “ a respeito ao requerimento que o
senhor Juliano ( munícipe da cidade) apresentou a essa casa de leis a respeito de uma
situação da maquina que é do município de Alfredo Marcondes –SP a qual na visão dele vê
ai influencia feito disso eu quero dizer o seguinte senhor Juliano o requerimento foi lido
para todos tivesse conhecimento e como por hora como eu disse todos já tinham
conhecimento verbal e tínhamos conversado com o prefeito a esse respeito também e as
providencias serão tomadas do mais o senhor já fez o devido atos que já se encaminhou a
delegacia e fez um boletim de ocorrência agora os vereadores

tendo consciência a

correspondência fica na câmara para cada um analisar e os procedimentos legais seram
tomadas e o resultado serão apresentados se possível nessa casa de leia e a câmara fica a
sua disposição”. Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente convocou uma sessão
extraordinária e encerrou a presente Sessão.
Sala das Sessões, Plenário Adelino M. Mathias, ao 07 de dezembro de 2015.
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