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P「esidente convidou os memb「OS da mesa a

COmunidade Medonho para construeao de novo elevado para o

de auto「ia do



Pode「 e pa「a ouvi「 a rep「esentante da comunidade

Castanha容　G「chde que ifa usar a tribuna para fazer suas
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Iideres partida

Ve「eado「 Dieg‡

a

OS Pelo tempo de O5 minutos sem direito a parte. O

Pe「eira de Ara珂O l了der do PSDB usou a paIavra,

OPOrtunidade de serem aprovados pa「a que naoPeSSOaS tem

Venha mais

PaSSOu aO g「a

CaSOS COmO eSSe. O senhor presidente

expediente com paIavra cedida aos vereadores

Pelo tempo del15 minutos com direito a parte, O vereador Diego

Perei「a de Araqjo usou a pai



que 「espeitou Pa「eS e a POPula9aO, disse que foi eleito pa「a

falou que o g「

Municfpio ap「 き

PO POiitico do ve「eado「 Diego deixou uma divida no

Ximadamente qulnZe milh6es de 「eais e hQje o

ado「es estao lutando para que essa situaeao seja

COu a disposi9aO de todos no sentido de ajuda「 a

e demais probiemas, O vereado「 An冊On faIou que
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Prefeito tem se

COntinua sof「e

Marte foi o p

iO

e nao 「esoIve「am esses p「ObIemas, disse que o

empenhado, maS at色agO「a nada e a populacao

O. O ve「eador Josinei falou que o prefeito Z6 da

i「O P「e晦j Cu「ua e deixou seu ma「CO COm



muitas obras que at色hqie sao maioria, quando saiu da p「efeitu「a

Em seguida o senho「 Presidente passou a palav「a ao Pasto「 Rildo,

古ind。 Ia, n。d言こ言言ここここ音詩

a

POis se tivess
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todos. Os ve「e

junto ao p「efe

havendo mais 士

do「es se coIoca「am a disposi9aO e Se emPenharam

O Para que POSSa 「eSOIve「 tais p「obIemas. E nao

ada a ser discutido o senhor presidente en∞「「Ou a

P「eSente SeSS司O e COnVidou os ve「eadores pa「a p「6xima sessao

Ordinaria em di e horario regimental.


