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ATA DA 1  la  (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
17a (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA DE 27/11/2019. 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove as treze horas, 
na sede da  Camara  Municipal, sita a Rua Das Américas, 547, nesta cidade de Alfredo 
Marcondes-SP, sob a Presidência do Senhor Aristeu Braiani, em virtude da ausência 
Senhor João dos Santos Oliveira, por motivos de saúde, reuniram-se 
extraordinariamente na Câmara Municipal local. Dando inicio aos trabalhos o Senhor 
Aristeu Braiani verificou a ausência do senhor José Roberto Berti e do senhor Valdecir 
Soares dos Santos. Em seqüência solicitou ao primeiro secretário Neurivan Campos da 
Silva que fizesse do edital de convocação, em continuidade o primeiro secretario fez a 
leitura do oficio n° 292 e leitura do projeto de lei n° 17/2019 do executivo municipal 
que dispõe sobre:Alteração de diárias dos motoristas, previstas na lei n°2.719/17, e &a 
outras providencias, e leitura do parecer n°31/19, os quais foram aprovados pelo Vice 
Presidente Aristeu Braiani e demais vereadores: Adão Vieira Leão (sim), Aristeu  Maim  
Cabreira (sim), José Rocha dos Santos (sim), Neurivan Campos da Silva (sim) e Rose 
Maristela Bagli da Silva (sim). Na seqüência pediu que o primeiro secretario Neurivan 
Campos da Silva fize a leitura do oficio n° 296 e leitura do projeto de lei n°18/19 do 
executivo municipal que dispõe sobre: Abertura de credito adicional suplementar no 
valor de R$ 421.000,00 ( quatrocentos e vinte e um mil reais) que especifica e leitura do 
parecer n°30/19 os quais foram aprovados pelo Vice Presidente Aristeu Braiani e 
demais vereadores: Adão Vieira Leão (sim), Aristeu Maino Cabreira (sim), José Rocha 
dos Santos (sim), Ne • : Campos da Silva (sim) e Rose Maristela Bagli da Silva 
(sim). Não havendo ada m is a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença dos 
senhores edis e p soas pres,, tes e encerrou a presente Sessão. 

Sala da Sessões, Ple rio Adelino M.  Mathias,  aos 27 de o novembro de 2019. 
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