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DA 15 (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1P (DÉCIMA 

SÉTIMA) LEGISLATURA DE 05/10/2020. 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte ás dezenove horas 

e trinta 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 ordinariamente na Câmara 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,  Jose Rocha dos Santos, Neurivan 

Campos da Silva, Valdecir Soares dos Santos e Rose Maristela Bagli da Silva. 

Em sequência solicitou ao segundo secretário José Roberto  Bet,  que fizesse a 

leitura da indicação n°45/2020, a qual foi aprovada 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 seguida o senhor presidente fez a leitura do comunicado aos vereadores 

informando que as Contas do Executivo Exercício de 2018 encontra-se na 

Câmara Municipal. Na sequencia o Senhor Presidente Aristeu Braiani fez a 

leitura do oficio o qual o Executivo faz a solicitação da retirada 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 os tabeliões de notas e protestos de letras e 

títulos da Comarca de Presidente Prudente /SP. Em palavra vaga o vereador 

Valdecir Soares dos Santos cumprimentou a todos presentes e disse que só 

queria perguntar para o Presidente se ele conversou com o jurídico da Câmara 

sobre os requerimentos das obras que ainda não foi respondido até o momento 

e se vai tomar alguma providência, pois depois que a obra for feita não adianta 

eles apresentar uma documentação e outra coisa que está sendo cobrado é os 

banheiros se serão construidos dentro da sala fúnebre pois a obra que está 

sendo feita é muito pequena pelo valor que veio. Com  a palavra o Presidente 
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Aristeu disse que já conversou com o jurídico para que encaminhasse para o 

Ministério Público, falou que vai pedir para que a  Dr. Roberta  fazer um 

documento solicitando o Projeto do Velório porque até o momento não foi 

mostrado nada para os vereadores. 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 05 de outubro de 2020. 
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