ATA DA 10º (DECIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 20/07/2015.
Aos dez dias do mês de julho 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 do vereador Edmilson o qual
apresentou atestado, em seqüência solicitou para que o 2º secretario para que
fizesse a leitura da ata anterior a qual foi aprovada, em seqüência solicitou que o 1º
secretario fizesse a leitura das correspondências as quais foram arquivadas na
secretaria da câmara, em seguida solicitou que o 2º secretario fizesse a leitura da
indicações nº 23/2015 e nº 24/2015 as quais foram aprovadas, solicitou para o 1º
secretario para que fizesse a leitura do oficio nº 142/2015, leitura do projeto de lei
nº 09/2015 do executivo municipal que dispõe sobre: “Inclui no perímetro urbano
área rural” o qual foi aprovado, leitura do parecer nº 18/2015 o qual foi aprovado.
Em palavra vaga o vereador Aristeu Braiani disse: “O que me traz aqui é uma coisa
muito triste esta tendo muita reclamação das piscinas do clube municipal ( HTC)
falam que não esta sendo realizada a limpeza e temos que ver quem e o responsável
por isso, pois não tem ninguém cuidando dela, tem a piscina aquecida mas não esta
sendo utilizada temos que fazer um relatório sobre isso e levar ao prefeito por que
a cobrança esta sendo muito grande” . O vereador Euclides disse: “Quero disser a
respeito de alguns comentários sobre os médicos do centro de saúde vieram me
falar que eles não estão atendendo a população sobre isso e outra coisa também essa
banda marcial falaram que so tem 3 alunos e não tem futuro paga o maestro sendo
que tem poucos alunos tem que ver se compensa pois o dinheiro que paga para ele
pode ser útil em outro setor que esta precisando, quero falar também dessa
indicação da revisão dos carros da saúde tem que ser feita também nos carros la da
garagem pois as máquinas La estão quebrando direto e tem que ver o porque. O
vereador Aristeu Maino disse: “ tem varias coisas para ser feitas e reforçando o que
o Euclides disse sobre os transportes da prefeitura temos que cobrar isso do prefeito
para que providencie o concerto o mais rápido”. A vereadora Rosana disse “eu sei
que a Dr. Renata esta de licença agora os outros médicos não sei temos que
verificar o que esta acontecendo pois não podemos ficar sem medico na
cidade”.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 20 de julho de 2015.
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