ATA DA 6º (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 04//05/2015.
Aos seis dias do mês de maio 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, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal local. Dando inicio aos
trabalhos o Senhor Presidente verificou a ausência dos vereadores Walter Carneiro
da Silva e João dos Santos Oliveira os quais apresentarão atestados. Em seqüência,
solicitou ao primeiro secretário Paulo Cezar para que fizesse a leitura das
correspondências recebidas as quais ficaram arquivadas na secretaria da câmara, em
seguida o mesmo procedeu com a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada, em
seguida o 1º secretario fez a leitura da indicação nº18/2015, em discução o senhor
Euclides disse: “Quero parabenizar o vereador Edmilson por essa indicação e pedir
para o senhor presidente se quiser iremos ao gabinete do Sr. Prefeito, isso já era
para ter sido pintado porque a muitas reclamações pois podem ocorrer acidentes eu
tenho um primo que mora enfrente de uma dessas lombadas e ele não deixa o carro
dele La porque esse dias um carro quase bateu no carro dele, então se os senhores
vereadores quiserem ir no gabinete eu estou a disposição”, o vereador Paulo disse: “
quanto a essa indicação Edmilson e necessária porem fiquei sabendo, eu fui ate o
gabinete do Sr. Prefeito e conversei com o Elias e falou a responsabilidade dessa
cultura è do projeto, então não sei se já venceu o prazo desse projeto então temos
que ver isso e cobra do prefeito se já venceu esse projeto”. O Sr. Presidente
solicitou para que o 1º secretario que fizesse a leitura do oficio nº 28/15que dispõe
sobre a renuncia do vereador Edmilson ao cargo de 2º secretario da mesa diretora,
na palavra vaga o vereador Edmilson disse: “Eu quero parabenizar você por
respeitara minha situação e entender os meus motivos de fazer essa renuncia”. O
vereador e Euclides “quero parabenizar o prefeito pala cavalgada que foi realizada
no domingo ta de parabéns a comissão organizadora porque foi muito bem
organizada e eles realizem mais cavalgadas assim por que essa foi 10”. Neurivan “
Ninguém quer mais fazer o uso da palavra eu vou estender a elevações ao que o
vereador Edmilson mencionou sobre o tempo na mesa diretora que foi de grande
competência parabéns Edmilson e obrigado por ter nos ajudado e qualquer um dos
vereadores que estivessem aqui tenho a certeza absoluta que iria fazer bem feito e
estaria com agente trabalhando junto e com competência como fez o seu trabalho
aqui na mesa diretora muito obrigado, agradeço a você assim como todos os outros
vereadores também agradece pelo seu trabalho, queríamos que você ficassem mais
por motivo maiores faz você pedir sua renuncia da mesa diretora muito obrigado”.
O senhor presidente solicitou para o 1º secretario para fazer a leitura do oficio
nº84/15 do projeto de lei nº 005/2015 que dispõe sobre: ESTABELECE AS
DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORACÃO DA LEI
ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO PARA OEXERCICIO DE 2016 EDA
OUTRAS PROVIDENCIAS, o qual foi enviado para as comissões.

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 04 de maio de 2015.
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