ATA DA 13ª (DECIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª
(DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA DE 09/09/2015.
Aos nove dias do mês de setembro 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 dos senhores edis, em seguida solicitou ao primeiro secretario para
que fizesse a leitura das ata da 12ª sessão ordinária a qual foi aprovada em
seguida pediu para o segundo secretario para fazer a leitura da ata da 8ª sessão
extraordinária a qual foi aprovada, em seguida o 1º secretario fez a leitura do
Projeto de Lei nº 11/2015 que dispõe sobre: Regulamenta o sistema de
controle interno no âmbito do poder Executivo Municipal de Alfredo
Marcondes e da outras providencias o qual foi enviado para comissões. “Em
palavra vaga o vereador Euclides disse:” Sobre esse projeto peco para que nos
vereadores possamos nos reunir com o nosso jurídico para que nos oriente
para podermos tomar providências ”. O vereador Walter disse: “Pessoal ta
rolando um comentário nas ruas vieram me falar que iria passar um projeto de
criação de cargo para farmacêutica, eu sou contra fui da primeira vez e sou
contra novamente se voltar, aqui estão presentes funcionários do centro de
saúde o vereador Edmilson e sua esposa também trabalham lá e a maioria
90% desses funcionários são contra essa farmacêutica temos que ver o que
esta acontecendo, outro dia eu fui la e presenciei essa moca discutindo com
um paciente. E outra coisa sobre o parque do povo temos que fazer alguma
coisa fazer pressão no prefeito porque aquilo la esta abandonado, as pessoas
estão invadindo esta uma baderna principalmente usuários de drogas estão
tomando conta temos que ver o que podemos fazer em relação a isso”. O
vereador Edmilson disse: “Em relação a essa farmacêutica outro dia a Dona
Olga Berti chegou la no centro de saúde com uma receita de prudente e a
moca pediu para ela passar por uma médica do posto mais naquele dia não
havia nenhuma médica no local e a farmacêutica não liberou o remédio para a
paciente, em outro dia também o senhor Geraldo não trouxe o RG e por isso
ela também não liberou o remédio para ele. “Quero saber também sobre as

horas extras dos motoristas, porque que foi tirada, pois tem motoristas que
trabalham ate fim de semana e ele cortou para cortar gastos quero explicações
do senhor prefeito sobre isso”. O vereador Walter disse: “volto fazer uso da
palavra para dizer que antes Marcondes sempre tinha desfile de 7 de setembro
jogos na semana da independência e esse ano não teve nada, se for para nos
vereadores se juntarmos para fazer um torneio, pois aqui temos vereadores
que jogam bola e a nossa população gosta disso também”. A vereadora
Ronasa disse: “sobre a farmacêutica eu fui a favor por que a auxiliar que fica
la não pode liberar os remédios, temos que ver o que esta acontecendo, fui a
favor para não causar danos a nossa população”. O vereador Euclides disse:
“Esse projeto esta criando cargo isso é quando a Regiane voltar essa moca
continua se o prefeito esta cortando gastos por que ele vai criar mais cargo
isso temos que ver certo, o Presidente interrompeu a fala do vereador Euclides
esclarecendo que estava havendo uma confusão entre o vereador Euclides e a
vereadora Rosana, pois o projeto que a Rosana esta se referindo e um projeto
que já havia sido passado pela câmara e foi rejeitado, e o vereador Euclides se
referia sobre um projeto de criação de cargo para chefe de farmácia que ainda
não chegou ate essa casa de leis apenas houve a cogitação que esse projeto
viria para câmara assim esclarecendo a condição 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 09 de setembro de 2015
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