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ATA DA 17a  (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 17a  (DÉCIMA 

SÉTIMA) LEGISLATURA DE 03/11/2020. 

Aos três dias do mês de novembro 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 sequência 

solicitou ao 10  secretário Neurivan Campos da Silva que fizesse a leitura da ata 

anterior a qual foi aprovada pelo Presidente da Câmara Aristeu Braiani e demais 

vereadores Adão Vieira Leão (sim), Aristeu Maino Cabreira (sim), João dos Santos 

Oliveira (sim), José Rocha dos Santos (sim), Neurivan Campos da Silva (sim), Rose 

Maristela Bagli da Silva (sim) e Valdecir Soares dos Santos (sim). Na sequência 

solicitou ao segundo secretário José Roberto Berti que fizesse a leitura do projeto de 

Lei n°.14/2020 que dispõe sobre: "Abertura de crédito Adicional Suplementar no valor 

de R$ 1.117.250,00 (um milhão cento e dezessete mil duzentos e cinquenta reais) que 

especifica". 0 qual foi enviado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em sequencia o presidente solicitou ao primeiro secretário Neurivan Campos da Silva 

que fizesse a leitura do Projeto de Lei n°.13/2020 que dispõe sobre: "Estima Receita e 

Fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021". 0 qual foi enviado para as 

comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamentos Finanças e Contabilidade. 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra e não havendo 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 03 de novembro de 2020. 
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