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A DA 13a  (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1P (DECIMA 

SÉTIMA) LEGISLATURA DE 08/09/2020. 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte as 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 Maino  Cabrera, Joao  

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 sequência solicitou que o segundo secretário José Roberto Berti, que fizesse 

a leitura das correspondências recebidas, as quais ficarão arquivadas na 

secretaria da  Camara  Municipal. Em sequência solicitou ao segundo secretário 

que fizesse a leitura das Indicações n'.43 e 44/2020 as quais foram aprovadas 

pelo presidente Aristeu Braiani e demais vereadores: Adão Vieira Leão, Aristeu 

Maino  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 discussão o vereador Neurivan cumprimentou a todos e disse 

que o trecho que se refere a indicação foi feito tapa buraco mais escolheram os 

buracos para tampar então faz -se a necessidade de fazer o recapeamento. Em 

seguida solicitou ao primeiro secretario que fizesse a leitura dos Requerimentos 

n'.33,34,35 e 36/2020. Em palavra vaga o primeiro secretário Neurivan Campos 

da Silva fez uma menção quanto aos trabalhos a necessidade do recapeamento 

da Rua Abílio Dguano, próximo a torre, pois tapou apenas alguns buracos como 

na Rua Edna Messias que foi feito um péssimo trabalho, então fez um pedido ao 

Poder Executivo para que olhe para a população essa situação, o vereador ainda 

salientou sobre os trabalhos da  area  rural vem protelando a prefeita e sua equipe 

e não é feito. 0 vereador disse também que no setor se não houver gerência por 

parte de seus coordenadores, se não tiver consenso na parte do poder público 
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o se trabalha dignamente o funcionários tem que trabalhar em paz e não é 

isso que está acontecendo em algum setores, muita pressão que acha que é 

maior que funcionários, lembrando que o cargo comissionado recebe o seu 

salário para executar sua tarefa e ele não é ninguém mais do que aquela pessoa 

que foi colocada para se fazer a tarefa bem feita e não para ser um coronel. 0 

vereador disse que já falou com a prefeita e acreditou na prefeita 

enganosamente mas piorou com a falta de gerencia, é inaceitável que o 

funcionário não trabalhe satisfeito, que o funcionário tenha oscilação em sua 

pressão arterial por conta de pressão do chefe, lembrando que os funcionários 

não devem ter medo, pois o cargo efetivo somente com uma justa causa tem 

direito de mandar embora, simplesmente porque ele requer o seu direito, essa 

história do chefe do setor ameaçar ou deixar como ameaça aquele funcionário 

quando requer algum direito. Em palavra vaga o vereador Aristeu Maino desejou 

boa sorte para os vereadores que vão disputar a reeleição e também para os 

novos candidatos que vieremai já que ele não vai se candidatar mais. Em palavra 

vaga o vereador Valdecir cumprimentou a todos e fez uma menção em relação 

ao requerimento do cemitério, como é de conhecimento de todos começaram as 

obras no Município e por estar iniciando eles falam que a verba só veio esse ano, 

porém o papel do vereador é fiscalizar conforme o regimento interno, o vereador 

comentou que esses dias foi até a prefeitura para questionar sobre as obras, e 

eles deixaram claro que vai começar a fazer a ciclovia e também o cemitério, 

visto que os munícipes questionaram a forma que o velório foi feito, o banheiro 

ter sido feito dentro da sala fúnebre e cabe os vereadores pedir em forma 

documental e fiscalizar e fazer velório adequado. 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 essões Plenário Adelino M.  Mathias,  aos 08 de setembro de 2020. 
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