Ata da décima sétima Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no
dia 06 de novembro de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
No sexto dia do mês de novembro foi realizada com início às vinte horas,
a 17ª sessão ordinária desta legislatura, quando os vereadores reuniramse na Câmara Municipal de Nova Aliança, e assinaram o termo de
presença como segue: Alexandre Danilo Scarpelli, Luciano Aparecido
Moreti, Aliandra Rosa Vitoriano, Edson Paes, José Aparecido Ramos,
Neusa Aparecida Coltri Vieira, Dra. Silvia Renata Patini Alves, Valter
Junior Della Coletta e Vicente Fernandes Junior, para esta realização.
Havendo número legal, pedindo a proteção de Deus, foi declarada aberta
a Sessão, com agradecimentos a todos os presentes. A ata da 16ª
sessão ordinária do dia 16 de outubro de 2017 foi distribuída
anteriormente e lida tendo sido aprovada por unanimidade. O secretario
fez a leitura das indicações de números 66, e 67/2017 de autoria do
vereador Vicente Fernandes Junior respectivamente sobre a solicitação
de denominação de Rua à Julia Melão Mantovani, primeira pessoa
registrada no cartório de Nova Aliança e solicitação da construção de
suportes para urnas no cerimonial de velórios e luz de emergência. Usou
da palavra o vereador Valter Junior Della Coletta, cumprimentou a todos e
deu os parabéns ao vereador Vicente Fernandes Junior pela iniciativa de
solicitar a construção de suportes para urnas no cerimonial de velórios
nos cemitérios do Município de Nova Aliança e concluiu solicitando o
apoio dos nobres colegas ao pedido de vista do Projeto de número
61/2017, a ser discutido e votado. O presidente depois de breves
palavras retirou da pauta de discussão e votação todos os projetos
apresentados para melhores estudos. Não havendo mais nada a se
tratar, o presidente declarou encerrada a Sessão, lavrada a presente ata
por Dermival Camargo, sob a supervisão do Vereador Luciano Aparecido
Moreti, 1º Secretário.

