ATA DA 7º (SETIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 18/05/2015.
Aos dezoito 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 presença absoluta dos senhores edis. Em
seguida colocou o cargo de 2º secretario da mesa diretora em votação aonde
somente o vereador Aristeu Maino Cabreira se manifestou para ocupar assim sendo
votado por unanimidade, em seqüência o senhor presidente solicitou para o 1º
secretario para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, em seguida pediu para
o 2º secretario para que fizesse a leitura da indicação nº 19/2015 a qual foi
aprovada, em discussão o vereador Euclides disse: “ Quero parabenizar o vereador
João por essa indicação queria dizer que é uma honra vim nessa legislatura poder
colocar o nome do Guido em uma rua ele era o meu padrinho e vai ser uma honra e
o prefeito pode contar comigo vamos fazer de tudo para essa rua receber o nome
dele”, o presidente Neurivan disse “ também quero parabenizar o vereador João por
essa indicação de grande valia as famílias idôneas, dignas de Alfredo Marcondes
para que seja sempre lembrada como um marco mais forte e quero desejar também
assim como todos os vereadores para esse acontecimento, quero parabenizar
também o vereador Aristeu Maino e dizer que é uma satisfação poder contar com
ele na mesa diretora e o que precisar de mim estou aqui a disposição”. Na palavra
vaga o vereador Euclides disse “ Volto fazer o uso da palavra e de novo quero
parabenizar o senhor prefeito a respeito da indicação do vereador Edmilson que foi
passada na sessão anterior, das pinturas das lombadas assim como o vereador Paulo
disse também na sessão passada que tinha um projeto na caixa federal aonde podia
pintar as ruas que foi feito o recapeamento, demorou mas o prefeito fez e ficou
muito bonito”. 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 18 de maio de 2015.
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