ATA DA 4ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª (DÉCIMA SETIMA)
LEGISLATURA DE 05/04/2017.
Aos cinco dias do mês de abril 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 MarcondesSP, sob a Presidência do Senhor Aristeu Braiani, reuniram-se ordinariàmente na Câmara Municipal
local. Dando inicio aos trabalhos o Senhor Presidente verificou a presença absoluta dos senhores
Edis, em seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas as quais ficara arquivadas na
secretaria da câmara, em seguida solicitou a 2º secretária Rose Maristela Bagli da Silva que fizesse
a leitura da ata anterior a qual foi aprovada pelos vereadores Aristeu Braiani, Aristeu Maino
Cabrera, Adão Vieira Leão, José Rocha dos Santos, José Roberto Berti, João dos Santos Oliveira,
Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela Bagli da Silva, Neurivan Campos da Silva e Valdecir
Soares dos Santos. Solicitou que o 1º secretário Valdecir Soares dos Santos fizesse a leitura das
indicações nº.35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 e 51 as quais foram aprovadas pelos
vereadores Aristeu Braiani, Aristeu Maino Cabrera, Adão Vieira Leão, José Rocha dos Santos, José
Roberto Berti, João dos Santos Oliveira, Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela Bagli da Silva,
Neurivan Campos da Silva e Valdecir Soares dos Santos. Em continuidade o senhor presidente
encaminhou o projeto de lei n° 004/2017 para a comissão de orçamento, finanças e contabilidade,
em seguida foi feita a leitura do parecer n° 04/2017 referente ao projeto complementar n° 001/2017
do executivo municipal foi para segunda votação os quais foram rejeitados por unanimidade pelos
vereadores Aristeu Braiani, Aristeu Maino Cabrera, Adão Vieira Leão, José Rocha dos Santos, José
Roberto Berti, João dos Santos Oliveira, Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela Bagli da Silva,
Neurivan Campos da Silva e Valdecir Soares dos Santos. Em palavra vaga o vereador Neurivan
Campos da Silva agradeceu todos presentes e falou sobre as indicações que os vereadores faz ao o
executivo, agradeceu ao senhor prefeito sobre os pedidos que estão sendo atendidos, dizendo que
os vereadores ficam contentes quando são atendidos, não da para atender todos ao mesmo tempo
mais é assim que deve ser feito pois os pedidos que são feitos vem da população e tem que ser
atendido as necessidades, sobre o requerimento do salário dos funcionários veio a resposta que foi
encaminhado para a assessoria do executivo para que faça uma analise e ver o que pode ser
proposto para os funcionários, disse também que foi cobrado por pessoas sobre as lombadas
elevadas em frente a escola e na pré escola, também sobre estabelecer na Rua mão única na escola
Filomena, pedido esse que já foi feito desde da administração passada e já foi, pedido nessa nova
administração também, pois há um grande fluxo de pessoas na entrada e saída das crianças na
escolas, e nesse sentido que os vereadores tem que cobrar o prefeito sobre isso. O presidente da
Câmara Aristeu Braiani falou que já conversou com o senhor Prefeito sobre as lombadas já foi
prometido em 4 lugares essas lombadas foi falado com o prefeito e ele falou que vai ser feito pode
ficar despreocupados e com relação a legalidade do projeto o parecer é favorável a comissão
aprova, seria interessante que viesse alguém da prefeitura e falar se vai ter custo esse projeto pois se
tiver custo dificilmente será aprovado. Aristeu Maino disse que não tem certeza que isso foi feito
mais queria falar sobre a esquina da taramps, pois tem Pare dos 4 lados e pode causar algum
acidente. 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 abril de 2017.
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