Ata da oitava Sessão extraordinária da atual Legislatura, realizada no dia
26 de dezembro de 2017.
Vice-Presidente: Vereadora ALIANDRA ROSA VITORIANO
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
Ao vigésimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezessete, reuniram-se às nove horas, na Câmara Municipal de Nova
Aliança, e assinaram o termo de presença os vereadores: Aliandra Rosa
Vitoriano, Luciano Aparecido Moreti, Neusa Aparecida Coltri Vieira, Edson
Paes, José Aparecido Ramos, Dra. Silvia Renata Patini Alves, Valter
Junior Della Coletta E Vicente Fernandes Junior, estando ausente o
vereador e presidente Alexandre Danilo Scarpelli, para a realização da 8ª
Sessão extraordinária da atual Legislatura, convocada para o dia 22 de
dezembro de 2017, transferida por motivos especiais, para o referido dia
26 de dezembro. Foi equivocadamente anunciado o nome do presidente
como Alexandre Danilo Scarpelli, em sua ausência tomou lugar na
presidência a vereadora e vice-presidente Aliandra Rosa Vitoriano. Feita
a chamada e havendo número legal, invocando a proteção de Deus, a
senhora presidente em exercício, declarou aberta a Sessão. O secretário
fez a leitura do requerimento protocolado sob o número 147/2017,
solicitando de acordo com o pedido do Prefeito Municipal, caráter de
Urgência à votação e aprovação em uma única sessão, do Projeto de Lei
número 73/2017, Que abre no orçamento vigente Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 247.150,00. Com o parecer favorável das
comissões, o Projeto de Lei de número 73/2017 foi colocado em primeira
discussão e em primeira votação foi aprovado por todos os presentes.
Com a aprovação do Requerimento protocolado de número 147/2017, o
respectivo Projeto foi colocado em segunda discussão e em segunda
votação foi aprovado por todos os presentes. Não havendo mais nada a
se tratar, dá-se por encerrada a Sessão, da qual eu Dermival Camargo
lavrei a presente ata por ordem do presidente em exercício com a
supervisão do primeiro secretário vereador Luciano Aparecido Moreti.

