ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA DE 06/11/2017.
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às vinte horas e cinco
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
extraordinariamente na Câmara Municipal local. Dando inicio aos trabalhos o Senhor
Presidente verificou a presença absoluta dos senhores edis, Em seqüência solicitou a 2ª
secretária Rose Maristela Bagli da Silva para que fizesse a leitura das indicações n°.128,
134 e 135/2017 as quais foram aprovadas pelo presidente Aristeu Braiani e demais
vereadores Aristeu Maino Cabrera, Adão Vieira Leão, João dos Santos Oliveira, José
Roberto Berti, José Rocha dos Santos, Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela Bagli
da Silva e Valdecir Soares dos Santos. Em Seqüência foi feita a segunda votação do
Projeto de Lei Complementar n°.009/2017 do executivo municipal que dispõe sobre:
“Altera redação do artigo, incisos, parágrafos e anexos da Lei Complementar
n°.06/2015, de 16 de junho 2015, que dispõe sobre o sistema tributário do Município e
dá outras providencias.” O qual foi aprovado pelo presidente Aristeu Braiani e demais
vereadores Aristeu Maino Cabrera, Adão Vieira Leão, João dos Santos Oliveira, José
Roberto Berti, José Rocha dos Santos, Neurivan Campos da Silva, Rose Maristela Bagli
da Silva e Valdecir Soares dos Santos. Em sequencia foi feita a leitura do Projeto de Lei
n°.20/2017 do Executivo Municipal que dispõe sobre: “Coleta Seletiva dos resíduos
sólidos na área urbana do município de Alfredo Marcondes e dá outras providencias”, o
qual foi enviado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Planejamento,
Uso e Ocupação do Solo. Em seguida foi feita leitura do oficio n°.298/2017, leitura do
Projeto de Lei n°.021/2017 que dispõe sobre: “Estima receita e fixa a despesa para o
exercício financeiro de 2.018” o qual foi enviado para as comissões de Constituição,
Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Não havendo nada mais a
tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores edis e pessoas presentes e
encerrou a presente Sessão as vinte horas e trinta minutos.
Sala das Sessões, Plenário Adelino M. Mathias, aos 06 de novembro de 2017.
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