ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª (DÉCIMA
SETIMA) LEGISLATURA DE 21/08/2017.
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 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, na
ausência do Senhor Presidente Aristeu Braiani em viagem a Brasília para tratar assuntos do
município, reuniram-se ordinariàmente na Câmara Municipal local. Dando início aos
trabalhos o Senhor Presidente verificou a ausência do vereador Adão Vieira Leão. Em
seguida solicitou ao 1º Secretário Valdecir Soares dos Santos para que fizesse a leitura das
atas anteriores as quais foram aprovadas pelos vereadores: Aristeu Maino Cabrera, José
Rocha dos Santos, José Roberto Berti, João dos Santos Oliveira, Neurivan Campos da
Silva, Rose Maristela Bagli da Silva, e Valdecir Soares dos Santos, em seqüência solicitou
a 2ª secretária Rose Maristela B. da Silva que fizesse a leitura da indicação n°.93, 94, 95,
96 e 97/2017 as quais foram aprovadas pelos vereadores: Aristeu Maino Cabrera, José
Rocha dos Santos, José Roberto Berti, João dos Santos Oliveira, Neurivan Campos da
Silva, Rose Maristela Bagli da Silva, e Valdecir Soares dos Santos. Em seqüência foi feita
leitura da Moção de Aplausos ao PROERD, do 18º BPM-I, de Presidente Prudente. Em
palavra vaga o vice-presidente Neurivan disse que o trabalho do vereador é representativo,
pois representam os eleitores, por isso devem cumprir suas ações legislativas dentro da Lei.
Comentou que o Projeto que estava previsto estar em pauta fora retirado considerando que
haviam duvidas a serem sanadas, sendo necessário apresentar ao jurídico para discutir
melhor. Agradeceu a presença população e ressaltou a necessidade da participação popular.
Afirmou que nenhum projeto que retire os direitos dos trabalhadores será aprovado, pois
não existe nenhum pacto com o prefeito, e que o mesmo jamais iria se comprometer em
prejudicar os funcionários. Disse também que muitas vezes a informação chega de forma
equivocada e distorcida, fazendo com que as pessoas interpretem forma errada os fatos. Por
esse motivo todos decidiram estudar melhor o projeto para depois apresenta-lo. Na
oportunidade também agradeceu a todos os vereadores que votaram a favor de seus

projetos referentes a Criação da Câmara Municipal Mirim Escolar e referente a denuncia da
pedofilia e das drogas. Agradeceu também ao prefeito Edmilson que sancionou os projetos
tornando-os Leis, visto que agora podem ser executados e por ter reconhecido a
importância dos mesmos a fim de conscientizar a população. Em seguida comentou a
respeito do problema com a escola Filomena, considerando que as crianças (estudantes)
permanecem na calçada aguardando a abertura dos portões, enquanto corre risco por
ficarem atravessando a rua e brincando na faixa. O prefeito entrou em contato com a
unidade escolar e a diretora informou que abriria os portões mais cedo, no entanto a
situação ainda não foi resolvida. 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 21 de agosto de 2017.
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