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ATA DA I la (DECIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 17a
(DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA DE 03/08/2020.

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte às dezenove horas e trinta
minutos, na sede da Camara Municipal, sita a Rua Das Américas, 547, nesta cidade de
Alfredo Marcondes-SP, sob a Presidência do Senhor Aristeu Braiani, reuniram-se
ordinariamente na Camara Municipal local. Dando inicio aos trabalhos o Senhor
Presidente verificou a presença absoluta dos senhores edis. Em seguida solicitou ao
primeiro secretário Neurivan Campos da Silva, que fizesse a leitura da ata anterior a qual
foi aprovada pelo presidente Aristeu Braiani e demais vereadores: Adão Vieira Leão,
Aristeu Maim Cabrera, João dos Santos Oliveira, José Roberto Berti, José Rocha dos
Santos, Neurivan Campos da Silva, Valdecir Soares dos Santos e Rose Maristela Bagli
da Silva. Na sequência foi solicitado ao primeiro secretário Neurivan Campos da Silva
que fizesse a leitura das correspondência recebidas, as quais ficarão arquivadas na
secretaria da Câmara Municipal. Em continuidade solicitou ao segundo secretário José
Roberto Berti que fizesse a leitura das indicações n° 37 e 38/2020 as quais foram
aprovados pelo presidente Aristeu Braiani e demais vereadores: Adão Vieira Leão,
Aristeu Maim Cabrera, João dos Santos Oliveira, José Roberto Berti, José Rocha dos
Santos, Neurivan Campos da Silva, Valdecir Soares dos Santos e Rose Maristela Bagli
da Silva. Na sequência foi solicitado que o primeiro secretário Neurivan Campos da Silva
fizesse a leitura do requerimento n° 25/2020 e 26/2020 os quais foram aprovados pelo
presidente Aristeu Braiani e demais vereadores: Adão Vieira Leão, Aristeu Maim
Cabrera, Jac) dos Santos Oliveira, José Roberto Berti, José Rocha dos Santos, Neurivan
Campos da Silva, Valdecir Soares dos Santos e Rose Maristela Bagli da Silva. Na
sequência foi solicitado que o primeiro secretário Neurivan Campos da Silva fizesse a
leitura da Moção n° 07/2020, a qual foi aprovada pelo presidente Aristeu Braiani e demais
vereadores: Adão Vieira Leão, Aristeu Maim Cabrera, João dos Santos Oliveira, José
Roberto Berti, José Rocha dos Santos, Neurivan Campos da Silva, Valdecir Soares dos
Santos e Rose Maristela Bagli da Silva. Em continuidade foi solicitado que o primeiro
secretário Neurivan Campos da Silva fizesse a leitura do oficio n° 96/2020 do Executivo
Municipal. Em palavra vaga o presidente da Câmara Aristeu Braiani pediu as secretarias
para que encaminhassem o oficio para o jurídico da Câmara afim de que se tome as
providencias sobre esse caso. Disse que uma vez que os documentos foram encaminhados
para o Executivo, eles são responsáveis. A Câmara não tem obrigação de reencaminhar
toda a documentação. Também solicitou que o jurídico da Camara tome as devidas
providencias, e falou que não concorda em reencaminhar as proposituras, porque já estão
todas protocoladas. Em palavra vaga o vereador Neurivan cumprimentou a todos e disse
que ele está com a Lei Orgânica do Município e o que respalda dentro da lei sobre o
requerimento, não tem só coisas recentes sem respostas e sim coisas a mais de anos que
não foram respondidas, e os vereadores ficam protelando para não causar uma indigestão
com o poder Executivo, até para não cair naquele fato que os vereadores estão
atrapalhando a administração pública, mais parece que os vereadores estavam sendo
ludibriados a respeito de tudo que se faziam para o poder Executivo para ajudar na
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administração e agora essa casa Legislativa terá novamente através das funcionárias que
estão sempre prontamente aos pedidos e solicitações dos vereadores, reencaminhar esses
pedidos para o Executivo sendo que eles sabem do risco que cone. 0 vereador ainda falou
que vários funcionários procuraram os vereadores essa semana para saber a respeito dos
direitos a serem iguais para todos, e os vereadores trabalham para o bem de todos os
funcionários, porém não estão tendo voz no Executivo. 0 vereador ainda disse que volta
a falar sobre o caso de alguns funcionários estarem afastados, porque alguns estão
trabalhando e outros não, no momento que aumentou os casos de covid no Município
todos os funcionários que estavam afastados retornaram as suas atividades. 0 vereador
leu alguns artigos da Lei Orgânica e fez uma menção sobre o Tribunal de Contas que
pediu as Atas e outros documentos para o Legislativo, para saber sobre o trabalho dos
vereadores. 0 vereador Neurivan disse ainda que isso é um descaso e uma
irresponsabilidade, e que não aceita que as funcionárias reenviem documentos novamente
para o Executivo, eles tiveram os prazos e já se passaram —se meses, então que arquem
com suas responsabilidade e a Camara vai fazer o que deve ser feito. Em palavra vaga o
vereador Valdecir cumprimentou a todos e disse que tem uma sensação de vergonha pelo
Executivo, como foi colocado pelo vereador Neurivan, há 3 anos todos os vereadores
enviam requerimentos, indicações e até conversam pessoalmente com a administração e
se vê uma falta de respeito com a Camara, o vereador ainda falou que chegou a ir ao
Ministério Público com quatro oficios e dois foram respondidos tanto que a administração
teve que corrigir os erros que estavam cometendo, disse que a mania dessa administração
é falar o Ministério Público pediu, mas nunca foi mostrado documento algum e sempre
passando lábia nessa Casa Legislativa, e la fora para a população os vereadores são mal
vistos, mas não pelo trabalho e sim pelas palavras do Executivo. 0 vereador ainda falou
que essa resposta do Executivo em relação aos requerimentos não feriu s6 a lei, mas feriu
a Casa Legislativa, e isso foi uma falta de respeito que a administração teve, agora o certo
era eles mandarem uma resposta de desculpa, pois é isso que se espera da Prefeita, não
ter a audácia de mandar um documento desse, sendo que ha anos que não se responde
documentos que a Câmara envia, e a administração sabe que é por lei que tem que ser
respondido e a Camara sempre com respeito, tentando o diálogo, e chegou em um ponto
que foi pedido documentos sobre as obras e outros pedidos que até hoje não veio a
resposta, e eles acham que estão certos, o Executivo tem que prestar a atenção que o
Legislativo não esta brincando, o vereador tem o seu trabalho, o Presidente tem o seu
trabalho, todos que trabalham na Camara tem as suas atribuições, visto isso, que seja
encaminhado esse oficio para o jurídico da Camara e que de uma resposta cabível para o
Executivo, pois já passou do tempo deles terem um pouco de respeito por essa Casa de
Leis. 0 vereador Valdecir ainda mencionou sobre as lombadas no Bairro Silvanópolis,
disse que no projeto da ciclovia o Executivo mandou um oficio dizendo que iria fazer as
lombadas em 30 dias, e até hoje não foi feito nada e já venceu o prazo, então que se cobre
isso, que eles deem uma satisfação para a população pois isso é de interesse público, e
eles bateram no peito falando que a ciclovia era para a populayao e simplesmente depois
que o projeto foi aprovado todo mundo se calou. 0 presidente da Câmara Aristeu BraiM
disse que o oficio esta a disposição de todos e que ele vai conversar com o jurídico da
Câmara e que todos os vereadores tem que dar sua opinião ao jurídico, falou que vai ver
qual a melhor providencia que deve ser tomada, e a respeito das lombadas que o vereador
Valdecir falou, já venceu o prazo de 30 dias e felizmente está feito por oficio, então eles
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estão descumprindo com a palavras deles. Não havendo quem queria fazer uso da palavra
e nada mais a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores edis e pessoas
presentes e encerrou a presente Sessão.
Sala das Sessões, Ple drio Adelino M. Mathias, aos 03 de agosto de 2020.

n mpo da `I.
5.357.377
1° Secretirir

Aris /Braiani
residente
RG: 8.097.952-X

ApROVADQ NA SESSÃO
4y- 05 =90

