ATA DA 4ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA
DE 07/04/2014.
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, 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 ausência do vereador Edmilson,
em seqüência solicitou ao 1º Secretário para que fizesse a leitura das atas anteriores as quais foram
aprovadas, leitura da indicação n°.03/2014 a qual foi aprovada, leitura do requerimento n°.03/2014º
qual foi aprovado, leitura do requerimento nº.04/2014 o qual foi aprovado, leitura do requerimento
n°.05/2014 o qual foi aprovado. Em palavra vaga o vereador Walter disse ressaltou a necessidade
de cobrar a Sabesp a respeito de serviços incompletos, vistos que ocorrem aberturas no solo para
manutenção da rede, entretanto o asfalto não é compactado corretamente deixando assim buracos
nas vias publicas. Com a palavra o vereador João comentou a respeito da má utilização das
maquinas da prefeitura, sendo que o município não tem condições que arcar com as despesas de
manutenção, desta forma sugeriu poupá-las a fim de estender sua durabilidade e utilidade para a
população. Disse também que houve acusações a seu respeito dizendo que haveria proibido a
utilização das maquinas, porém contestou as acusações afirmando não ter poderes para isso. Com a
palavra o vereador Walter disse que essa indicação de autoria do vereador João dependerá da
aprovação do prefeito, ressaltando ainda a priorização das emergências. Com a palavra o vereador
Euclides disse ao vereador João que já foi feita a revisão da maquina na semana passada. Com a
palavra o vereador Aristeu disse há tempos existe conflitos por conta das maquinas, entretanto
afirmou que somente realiza serviços com o consentimento de seu chefe. Com a palavra o
presidente Aristeu Braiani disse que o vereador João tem razão quanto as cobranças, pois é difícil
ser cobrado e não conseguir cumprir com as promessas, pois é um caminhão só, 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 07 de abril de 2014.
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