ATA DA 12ª (DECIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA
SEXTA) LEGISLATURA DE 17/08/2015.
Aos dezessete dias do mês de agosto 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 da Senhora vice presidente Rosana, reuniram-se
ordinariamente na Câmara Municipal local. Dando inicio aos trabalhos a Senhora verificou
a ausência presidente Neurivan, em seqüência solicitou ao 1º Secretário para que fizesse a
leitura das atas anteriores as quais foram aprovadas. Em seqüência foram feita leitura da
indicação n°.25/2015 a qual foi aprovada, com a palavra o vereador Aristeu Braiani pediu
para todos os vereadores assinarem a indicação, em sequência foi lida a indicação
n°.26/2015 a qual foi aprovada, leitura da indicação n°.27/2015 a qual foi aprovada, leitura
do Projeto de Decreto Legislativo 01/2015 que dispõe sobre: “Desincorpora Bens
patrimoniais da Câmara Municipal de Alfredo Marcondes-SP e dá outras providencias” o
qual foi aprovado. Em palavra vaga o vereador Aristeu Maino disse na rodovia Julio
Budisk próximo a entrada do sitio do sogro do Edmilson, varias pessoas tem reclamado da
estrada, pois quem utiliza trator estão com problemas para dirigir na curva e por isso queria
pedir para mandar um oficio para o DER. Com a palavra o vereador Euclides pediu aos
vereadores para ir ao gabinete do prefeito para conversar a respeito da sinalização dos
endereços no Mirassol, pois o correios não está entregando as correspondências e faz
tempo que foram feitas indicações e ninguém tomou providencias, com a palavra a
presidente Rosana falou as respeito do incidente na creche sobre a criança mordida,
comentou que isso é natural e que isso acontece sempre quando envolve crianças, disse que
a creche esta em perfeitas condições e totalmente legalizada, com profissionais qualificados
e competentes, sob a presença dos conselheiros tutelares disse que o assunto foi levado para
o facebook e divulgado de uma maneira sensacionalista, pois uma criança não pode
responder por seus atos, pois queriam fazer um boletim de ocorrência, e acusaram o
legislativo e executivo por não tomarem providencia. Sendo assim afirmou que a creche
está em ordem, por isso não podem ser responsáveis somente pelo fato de ser uma pessoa
publica, a não ser como ocorreu uma vez em que a creche caiu e matou uma criança ai sim
seria responsabilidade do município. Com a palavra o vereador Walter disse que as

denuncias que chegaram até ele são esporaticas, pois são uma mulher cuidando para varias
crianças, é natural que uma criança revide a outra, visto que seus filhos são mais velhos e
mesmo assim se entram no tapa. Não havendo 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, ao 17 de agosto de 2015.
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