ATA DA 15ª (DECIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA)
LEGISLATURA DE 05/10/2015.
Ao quinto dia do mês de outubro 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 MarcondesSP, sob a Presidência do Senhor Neurivan, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal local.
Dando inicio aos trabalhos o Senhor Presidente verificou a presença dos senhores edis, em
seqüência solicitou ao 1º Secretário para que fizesse a leitura da ata anterior a qual foi aprovada, em
seqüência solicitou que o 2° secretario fizesse a leitura do requerimento n° 10/2015º qual em
discussão o vereador Aristeu Maino disse “ Eu acho que na estrada Santana não tem problema
inclusive eu estive lá hoje nos vamos desmanchar a ponte e o Tio Na como encarregado já
verificou isso a ponte esta danificada por baixo no aterro pedi autorização por dono do sitio que é os
dois lados que é do mesmo proprietário e que autorizou que agente coloque a ponte aonde queremos
então vai fazer uma nova ponte agora a estrada esta excelente isto pode ficar tranqüilo que já tive lá
hoje não tem problema nenhum a não ser a ponte que não passa um caminhão pesado mais daqui
uns 15 dias já vamos mecher na ponte ai vai ficar bom “ o requerimento foi para votação o qual foi
aprovado, em seguida o presidente solicitou que o 2° secretario que fizesse a leitura da indicação n°
29/2015 em discussão o vereador Euclides disse “ Eu quero parabenizar o vereador Neurivan por
ter feito essa indicação e falar que esse cubo já foi comprado para essa galeria já tem uns 3 a 4
meses atrás e esse cubo ta alie ta dando problema no caso da mulher ta trincando a parede da casa
dela então eu gostaria de pedir para os senhores vereadores para irmos ate o gabinete e cobrarmos o
prefeito porque não foi feita esta galeria ainda porque tem água parada lá é perigoso dengue e um
terreno que é ate do Matachica e já foi comprado cubo e não foi feito também então vamos cobrar
do senhor prefeito para que isso seja feito”, a ata foi para votação a qual foi aprovada, em seguida o
1° secretario fez a leitura da indicação n°30/2015 a qual foi aprovada, o 2° secretario fez a leitura da
indicação n° 31/2015 a qual foi aprovada, o 1° secretario fez a leitura da indicação n°32/2015 a qual
em discussão o vereador Walter disse “ Primeiramente quero disser que teve um erro de digitação
seria carga e descarga pois embarque e desembarque seria para pessoas e demais quero disser que
poderia entrar com um projeto já como eu fiz enfrente do banco e do correio só que o executivo não
instalou as placas e não pintou as faixas de amarelo conforme determina a lei então só pesso para
corrigir esse erro de digitação ver com a secretaria de vez embarque e desembarque coloque carga
e descarga “, o presidente da Câmara Neurivan disse “ na verdade já foi feita uma indicação desta
forma para o executivo e todos os vereadores votaram com unanimidade a solicitação de
comerciantes neste sentido realmente e evidente

aonde é permitido estacionar de frente ao

comercio também existe ou coincidência ou todos os dias a cidade esta crescendo o numero de
carros também vem crescendo o fluxo e geralmente a gente vê que estacionamento na cidade agente
procura aqui mesmo na câmara agente tem que estacionar lá perto da sabesp e assim os
comerciantes também encontra esta dificuldade e com isso devido a ma sinalização de transito os
motoristas que vem fazer a entrega no comercio estacionam enfrente ao comercio mesmo estando
amarelo então tudo isso deveria fazer a indicação encaminhada para o executivo para eles tomarem
as seguintes providências porque da outra vez não teve resposta neste caso agente esta
encaminhando de novo para o executivo estudar porque sua equipe e competente para isto e tentar
resolver este problema”, a indicação foi para votação o qual foi aprovada, em seguida o 2°
secretario fez a leitura do projeto de lei n° 13/2015 o qual foi mandado para as comissões o
presidente fez uma observação para esta entrando em contato com a Dr. Roberta para ela analisar
este projeto e se possível scannear este projeto ou solicitar para que ela venha ate aqui para analisar
isso para que amanha a noite a gente fazer uma extraordinária , em palavra vaga o vereador Walter
disse “ volto fazer uso da palavra e quero parabenizar a comissão sobre as eleições que ouve ontem
aqui tem um candidato aqui presente o Romano que participou e infelizmente não conseguiu mas a
eleição é assim mesmo quando se depende da população em si é complicado em participo da quinta
eleição eu sei o que é participar de uma eleição principalmente no dia o sofrimento que agente
passa as pessoas que tem 3, 4 mandato aqui sabe como que é e quero disser que apesar do resultado
você é uma pessoa honesta na cidade e não abaixa a cabeça e vai ter mais eleições ano que vem vai
ter para vereador você é candidato e daqui 4 anos novamente para o conselho e espero que você
esteie aqui no município para esta participando também”, o vereador Euclides “ quero falar sobre
um problema eu fui procurado ate era para mim ter feito uma indicação mais não deu tempo mais
na próxima sessão quero já passar um requerimento pedindo para o senhor prefeito para que tome
providencia urgente a respeito da piscina lá embaixo pois é muito funda acho que da mais de 2
metros de profundidade e não tem uma pessoa que fica lá tomando conta das crianças e teve um
afogamento no final de semana na nossa região e a criança morreu e gostaria que os senhores
vereadores fossem ate o gabinete para conversarmos com o prefeito para colocar uma pessoa lá e
colocar também os itens de segurança umas bóias porque não tem ninguém tomando conta e acho
que vai esperar acontecer alguma coisa para que tome alguma providencia então vamos cobrar do
senhor prefeito porque o funcionário que toma conta dela toma conta do campo e da piscina e tenho
certeza que quando a piscina esta lotada não tem ninguém lá e o prefeito tem que tomar providencia
a respeito”, o Neurivan “ estendendo ao comentário faço uma indicação verbal já ate pesso a
secretaria que faca uma observação também desta indicação e parabéns ao vereador Euclides

porque estamos falando de vidas e realmente não podemos deixar acontecer para depois correr atrás
de forma alguma pelo menos da parte dos vereadores de correr atrás ate aonde cabe a nos esta
sendo feita um ou outro mas todos com a mesma intenção sempre nas indicações alguns meses atrás
eu mesmo fiz essa mesma indicação para que disponibilize bóias pelo menos isso um dos itens de
segurança e que tivesse alguém para obrigar o uso e como você disse realmente é um problema
serio e agente não pode fechar os olhos porque ai qualquer momento deste pode acontecer alguma
coisa e estendendo também o que oi vereador Walter disse sobre as eleições de ontem eu quero
parabenizar as pessoas que organizaram foi uma eleição democrática, parabenizar o povo de
Marcondes que foram votar sem ter a obrigatoriedade compareceram as urnas,parabenizar os
candidatos que fizeram suas campanhas democraticamente fizeram cada um jus a sua campanha
não tiveram problema em suas campanhas e agradeça os votos recebidos, 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, aos 05 de outubro de 2015.
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