Ata da décima quarta Sessão ordinária da atual Legislatura,
realizada no dia 18 de setembro de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
No décimo oitavo dia do mês de setembro foi realizada com
início às vinte horas, a 14ª sessão ordinária desta legislatura,
quando os vereadores reuniram-se na Câmara Municipal de
Nova Aliança, e assinaram o termo de presença como segue:
Alexandre Danilo Scarpelli, Luciano Aparecido Moreti, Edson
Paes, José Aparecido Ramos, Marco Antonio Mansine, Neusa
Aparecida Coltri Vieira, Dra. Silvia Renata Patini Alves, Valter
Junior Della Coletta e Vicente Fernandes Junior, para esta
realização. Feita a chamada e havendo número legal, pedindo
a proteção de Deus, foi declarada aberta a Sessão, com
agradecimentos a todos os presentes. A ata da 13ª sessão
ordinária foi distribuída anteriormente e em sessão foi aprovada
por unanimidade. O secretario fez a leitura das indicações, de
autoria da vereadora Neusa Aparecida Coltri Vieira de número
56, sobre a denominações das ruas homenageando Otacilio
Batista Câmara e Antonio Bertho Gonçalves e o de número
57/2017, de autoria do vereador Alexandre Danilo Scarpelli,
sobre melhoramentos de iluminação na Rua Joaquim José da
Silva, reiteração de pedido para pista de caminhada na avenida
João Antonio Ciccutti, revitalização da Avenida João Brentan e
Recuperação da pista da Avenida Francisco Gabarrão. Fez uso
da palavra o vereador José Aparecido Ramos, que explicou
detalhadamente suas solicitações nos períodos de vereador do
Município, quando os quais foram concluídos. Foi lido pelo
secretario, o Requerimento protocolado sobre número 105/2017,
que solicitava agilização do Projeto 48/2017, Que dá Nova
Redação ao Parágrafo único do Artigo 1º da Lei Municipal nº.

04/2017, de 08 de fevereiro de 2017. Com pareceres avoráveis
das comissões, o Projeto de Lei de número 48/2017, foi
colocado em primeira discussão e colocado em primeira
votação, foi aprovado por unanimidade. Com a aprovação do
requerimento protocolado sob número 105/2017, o Projeto de lei
de número 48/2017, foi colocado em segunda discussão e em
segunda votação foi aprovado por unanimidade Não havendo
mais nada a se tratar, o presidente declarou encerrada a
Sessão, mandada lavrar a presente ata sob a supervisão do
Vereador Luciano Aparecido Moreti, 1º Secretário.

