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DA 16 (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1P (DÉCIMA 

SÉTIMA) LEGISLATURA DE 19/10/2020. 

Aos dezenove dias do mês de outubro 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 palavra vaga o vereador Valdecir Soares dos Santos cumprimentou a todos 

e questionou o presidente se ele tinha conversado com o jurídico da  Camara  

sobre as obras que estão sendo feita no município, pois a mesma relata que 

não foi falado nada para ela e depois por ligação o senhor Presidente autorizou, 

ai ficou uma coisa meio indisposta a fala foi que é competência do presidente 

ordenar essas coisas ao jurídico, e foi uma conversa em plenário e todos os 

vereadores concordaram, não se sabe se o presidente avisou a advogada mas 

conversas em plenário e todos os vereadores estando em acordo tem que ser 

imediatamente falado para não ficar essa indisposição onde tem que ligar e falar 

sim ou não, como uma casa de leis tem as diligências ai fica não vou fazer porque 

o presidente não falou, o vereador ainda questionou a obra do velório que esta 

pequena diante do valor repassado, pois desta forma o local  sera  inadequado 

para futuras famílias que forem utilizar o espaço, sendo assim deixa o pedido 

atual pois nunca teve problema, o vereador ainda disse que o Executivo tem que 

comunicar com a  Camara  antes de começar a fazer as obras 0 Presidente 

Aristeu Braiani disse que conversou com a advogada e que ela já encaminhou o 

documento para o Executivo e que vieram as respostas e as mesmas estão na 

secretaria da  Camara  e que todos os vereadores podem solicitar, visto que todos 

tem o direito para fazer esses pedidos. 0 presidente também questionou o 
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anho da obra do velório e concordou com as palavras do vereador Valdecir 

e já autorizou o vereador ver com o jurídico da Câmara sobre essas obras, 

convidou todos os vereadores para irem até o local para ver o que está sendo 

feito e se tiver realmente irregularidade poder tomar as providencias. Em palavra 

vaga o vereador José Roberto cumprimentou a todos presentes e questionou 

sobre as obras do velório afirmando que os vereadores não tinha o conhecimento 

e concordou com o vereador Valdecir, mas acha que os vereadores deveriam 

conversar com a prefeita para ver se tem a possibilidade de ampliar essa obra. 

Em palavra vaga disse que esse dias foi até o local fazer um serviço e observou 

que a sala fúnebre é pequena, mas tem que ver o projeto porque tem outras 

repartições e tem que ser analisado corretamente. Em Palavra vaga a vereadora 

Rosi cumprimentou a todos e disse que pessoas foram até ela questionar o local 

onde está sendo feita essa obra, pois é beira da Rodovia e um lugar meio 

afastado que se torna perigoso, a vereadora ainda falou que não concorda por 

causa do local, o velório do nosso município é pequeno assim tem pessoas que 

não conseguem chegar até o corpo pois o local é muito pequeno e se o novo for 

do mesmo tamanho o outro não resolve o problema, a obra tem que ser ampliada 

e rever vários fatores. 0 presidente voltou fazer o uso da palavra e disse que 

concorda com o que a vereadora falou e disse que os vereadores tem que ver o 

que pode ser feito e encaminhar para o Executivo, se todos concordarem, visto 

que já foi cogitado uma vez de fazer o velório naquele local e na época a 

população não aceitou. Não havendo quem queira fazer uso da palavra e nada 

mais a tratar o Senhor Presidente ag adeceu a presença dos senhores edis e j 

pessoas presentes e encerrou a pres nte Sessão. 

Sala das Sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  aos 19 de outubro de 2020. 

Presidente: 

AVI-lavALIO 	6Lo:4144Q 

DE 013 DE  11   DE ,9029 


	Page 1
	Page 2

