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A DA 14a (DECIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA ir (DÉCIMA 

SÉTIMA) LEGISLATURA DE 21/09/2020. 

Aos vinte e um 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,  

João dos Santos Oliveira, José Roberto  Bet,  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 Jose Roberto Berti, que fizesse 

a leitura das correspondências recebidas, as quais ficarão arquivadas na 

secretaria da Câmara Municipal. Em sequência solicitou ao primeiro secretário 

que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 11/2020 que dispõe sobre: Convênio 

com o instituto de Protesto de títulos do Brasil, seção São Paulo e com a tabelas 

de notas e protesto de Letras e Títulos da Comarca de Presidente Prudente, o 

qual foi enviado para as comissões de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 

Em palavra vaga o vereador Valdecir cumprimentou a todos e disse que não 

sabe se o Executivo respondeu o requerimento sobre a obra do velório que esta 

sendo feito no cemitério, foi pedido a cópia do projeto da obra e o Executivo não 

forneceu por isso foi pedido em forma de requerimento e até agora não veio a 

resposta, pelo valor que veio tem que ser uma boa construção e os vereadores 

tem que fiscalizar e ficar de olho. Não havendo quem queira 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, Plenário Adelino M.  Mathias,  aos 21 de setembro de 020. 
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