ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª (DÉCIMA SETIMA)
LEGISLATURA DE 20/02/2017.
Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 Aristeu Braiani,
reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal local. Dando inicio aos trabalhos o
Senhor Presidente verificou a presença absoluta dos senhores edis, em seqüência solicitou a
2º Secretária Rose Maristela B. da Silva, para que fizesse a leitura das correspondências,
em seguida solicitou que ao 1ª secretario Valdecir Soares dos Santos que fizesse leitura das
atas anteriores as

quais foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores Aristeu

Braiani, Aristeu Maino Cabreira, Adão Vieira Leão, José Roberto Berti, Jose Rocha dos
Santos, João dos Santos Oliveira, Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela Bagli da
Silva e Valdecir Soares dos Santos, em seqüência solicitou que a 2ª secretaria fizesse a
leituras das indicações números 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12 as quais foram
aprovadas por unanimidade pelos vereadores Aristeu Braiani, Aristeu Maino Cabreira,
Adão Vieira Leão, José Roberto Berti, Jose Rocha dos Santos, João dos Santos Oliveira,
Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela Bagli da Silva e Valdecir Soares dos Santos,
em seguida pediu para o 1º secretario Valdecir Soares dos Santos que fizesse a leitura do
oficio n° 034/2017 e leitura do parecer n° 01/2017 e leitura do projeto de lei nº. 001/2017
que dispõe sobre: Altera o valor do auxilio alimentação que especifica e dá outras
providencias, os quais foram aprovados por unanimidade pelos vereadores Aristeu Braiani,
Aristeu Maino Cabreira, Adão Vieira Leão, José Roberto Berti, Jose Rocha dos Santos,
João dos Santos Oliveira, Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela Bagli da Silva e
Valdecir Soares dos Santos. Em seqüência o 1° secretario procedeu com a leitura do oficio
nº 035/2017 do parecer nº 02/2017 e leitura do projeto de lei nº 002/2017 que dispõe sobre:
“Institui o programa de inclusão social pelo trabalho do município de Alfredo Marcondes e
da outras providencias” os quais foram aprovados por unanimidade pelos vereadores
Aristeu Braiani, Aristeu Maino Cabreira, Adão Vieira Leão, José Roberto Berti, Jose

Rocha dos Santos, João dos Santos Oliveira, Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela
Bagli da Silva e Valdecir Soares dos Santos, logo o 1º secretario procedeu com a leitura do
oficio nº01/2017 do parecer n°.03/2017 e do projeto de lei complementar nº.002/2017 que
dispõe sobre: “Alteração na quantidade de cargo de Professor de creche que especifica, no
plano de carreira do magistério publico e da outras providencias” os quais foram aprovados
por unanimidade pelos vereadores Aristeu Braiani, Aristeu Maino Cabreira, Adão Vieira
Leão, José Roberto Berti, Jose Rocha dos Santos, João dos Santos Oliveira, Neurivan
Campos da Silva, Rose Maristela Bagli da Silva e Valdecir Soares dos Santos. Em palavra
vaga o vereador Neurivan Campos da Silva agradeceu a presença de todos ressaltou a
importância da platéia da população na sessão, tendo em vista que a câmara deveria estar
sempre cheia. Nesses últimos dias houve comentários sobre os vereadores, dizendo que
havia tido duas sessões secretas, no entanto não é verdade, pois não trabalhamos assim.
Entretanto os vereadores tem que dialogar e se reunir com o prefeito, visto que isso não
quer dizer que vereador vai aprovar, o legislativo tem assessoria jurídica e técnico para
explanar as necessidades dos projetos neste caso os vereadores normalmente pedem um
prazo ao prefeito para analisar os projetos. Sabemos que há grupos políticos que não
prosperaram e tentam denegrir a imagem dos vereadores eleitos, mas quero que todos
saibam que nada será feito as escondidas, pois todos os vereadores estão na mesma linha de
pensamento visando o bem para todos. Convidou os presentes a participar da próxima
sessão de 06 de março. O vereador comentou também a respeito sobre o centro de zoonose
dizendo que a parte dos vereadores foi feita quando aprovada a lei referente ao mesmo.
Desta forma o vereador sugeriu a população para que procurassem os vereadores na câmara
municipal quando tivessem duvidas e informou aos munícipes presentes que existem o
portal da transparência da câmara municipal o qual contem todas as informações referente a
câmara e as leis. Com a palavra o vereador João agradeceu a presença de todos parabenizou
todos os novos vereadores desejou que todos sejam bem vindos. Pediu para que todos
compareçam na próxima sessão, pois todos falam, o prefeito tem a sua assessoria dele e nós
temos a nossa assessoria aqui, todos os vereadores vão se reunir, o ticket aumentou e nós
estamos batalhamos por todos aqui. Com a palavra vaga o vereador Aristeu Maino desejou

boa noite a todos e disse que os vereadores auxiliam o prefeito aprovando todos os projetos
que são necessários ao município e que estão unidos visando o bem para o município. Com
a palavra o vereador José Rocha desejou boa noite a todos e afirmou estar orgulhoso em
estar presente nesta casa de Leis na primeira Sessão Legislativa com a participação da
população. Afirmou que os vereadores trabalham em prol da cidade de Alfredo Marcondes,
que se for para dar para um tem que dar para todos, por isso tem que correr atrás dos
direitos dos funcionários. Com a palavra o vereador Adão desejou boa noite a todos e
agradeceu a Deus e a todos e disse que irá brigar por todos e pelo povo. Com a palavra a
vereadora Rose Maristela agradeceu a presença de todos, dizendo estar com as portas
abertas para quem quiser procurá-la. Com a palavra o vereador Valdecir agradeceu a todos
e pediu para perguntarem e tirarem as dúvidas com os vereadores, afirmou que ninguém irá
tirar os direitos dos funcionários, visto que ele olha com olhar de funcionário, sendo assim
o intuito é trabalhar pelo povo e pela cidade. Com a palavra o vereador José Roberto
agradeceu a todos e disse que pode contar com ele, pois estão representando o povo
marcondense e deixou claro ao prefeito que não querem trabalhar contra ele mas pelo povo.
Com a palavra o vereador Aristeu Braiani disse que um dia os vereadores sairão desta casa
de leis e terão que encarar o povo de cara limpa, brincando, cumprimentando a todos, por
isso todos os projetos importantes foram aprovados. Não havendo nada mais a tratar o
Senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores edis e pessoas presentes e encerrou a
presente Sessão
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