ATA DA 2º (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 02/03/2015.
Aos dois dias do mês de marco 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
seqüência, solicitou ao primeiro secretário Paulo Cezar para que fizesse a leitura das
atas anteriores, as quais foram aprovadas, em seqüência o senhor presidente pediu
para que o segundo secretario Edmilson fizesse a leitura da indicação nº 04/2015,
em discução, o vereador Walter disse que “ tem que ver sobre essa indicação pois
nesse local è mão única para estacionar não tendo muito lugar para estacionamento
e tem gente que trabalha e mora ali por perto que tem que deixar o carro
estacionado longe dali, então tem que ver para não causar transtorno”. Em seguida o
presidente Neurivan com a palavra disse “que quanto alguém vem ate ele pedindo
requerimento de melhoria é porque algum problema esta acontecendo e como
representante do povo temos que acatar essas reivindicações para tentar sanar o
problema pois quando não a solucionamos de um problema pode se gerar outro
problema. Nossa obrigação estar analisando e tentando resolver sabendo que o
executivo tem os órgãos competentes para analisar o caso tentando solucionar ou
não cabe ao executivo com seu órgãos e nossa obrigação atender o pedido daqueles
que nos recorre, a indicação foi aprovada. O senhor presidente pediu para que o
primeiro secretário que fizesse a leitura da Moção de apoio a aprovação ao Projeto
de Emenda à constituição PEC nº 308, de 2004, o presidente Neurivan agradeceu a
todos presentes, na palavra vaga o vereador Walter disse “primeiro quero dizer
sem sombra de duvidas nenhum vereador votaria contra essa moção mesmo por que
os agentes são os que corre mais risco por estar constantemente com os detentos e
pode ter certeza que vou solicitar uma copia desta moção e eu junto com o vereador
Euclides vamos entregar em mãos para o Deputado Federal Samuel Moreira e tenho
certeza que ele vai da a maior forca”. O Vereador Paulo agradeceu a todos
presentes e disse que “ essa moção è uma luta muito antiga a essa classe e è muito
necessário em virtude do momento que vive hoje o sistema penitenciário e dizera
vocês caros colegas que seria de grande valor a nossa categoria o apoio de todos
nossos. O vereador Euclides agradeceu aos presentes e disse “quero dizer aos
agentes penitenciários que pode contar comigo e como disse o vereador Walter
tivemos a honra de trabalhar para o Deputado federal Samuel Moreira, sendo quase
o deputado federal mais votado da nossa região e pode ter certeza que vamos enviar
essa moção a ele vamos entregar em mãos e pode contar com nós. O vereador
Walter voltou a tribuna e disse “ Quero só falar aos colegas que vou conversar com
o ex. vereador Felício pois nos temos bastante parceria com as câmaras da região
para ver se eles podem também fazer essa moção de apoio. Senhor Presidente
agradeceu a presença dos agentes e disse que “a câmara vai estar sempre de braços
abertos para apoiar essa classe que da segurança para a nossa sociedade”, 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 02 de marco de 2015.
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