Ata da primeira Sessão extraordinária da atual Legislatura, realizada no
dia 05 de abril de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
Ao quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete,
reuniram-se às vinte horas, na Câmara Municipal de Nova Aliança, e
assinaram o termo de presença os vereadores: Alexandre Danilo
Scarpelli, Luciano Aparecido Moreti, Marco Antonio Mansine, Neusa
Aparecida Coltri Vieira e Vicente Fernandes Junior, para a realização da
primeira Sessão extraordinária da atual Legislatura, quando aguardado o
tempo regimental estiveram ausentes, os vereadores, Edson Paes, José
Aparecido Ramos, Valter Junior Della Coletta e Dra. Silvia Renata Patini
Alves que estava de atestado médico. Feita a chamada e havendo
número legal, de acordo com o artigo 158 do regimento interno da
Câmara Municipal de Nova Aliança, invocando a proteção de Deus, o
senhor presidente declarou aberta a Sessão, com agradecimentos a
todos os presentes. O Secretário agradeceu também a presença dos
vereadores.
Foi lida pelo secretario, a alteração por solicitação do
vereador Valter Junior Della Coletta, trecho da ata alterada, sendo todos
os presentes a favor estando assim aprovada a ata da 4ª sessão
ordinária do dia 20 de março de 2017. De acordo com o Regimento
Interno da Câmara Municipal, Seção I, da Urgência, Artigo 157, o Projeto
de Lei de número 14/2017, que dispõe sobre Autorização de Abertura de
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$.74.333,00 (setenta e
quatro mil, trezentos e trinta e três reais) foi colocado em apreciação
verbal das Comissões de Finanças e Orçamento: Luciano Aparecido
Moreti, presidente, Vicente Fernandes Junior membro e Neusa Aparecida
Coltri Vieira Suplente e a de Justiça e Redação: Vicente Fernandes
Junior, presidente, Marco ntonio Mansine, membro e Luciano Aparecido
Moreti, suplente os quais foram unânimes em seus pareceres. Foi lido
pelo Secretario, o requerimento protocolado sob número 45/2017,
pedindo agilidade do processo de aprovação do Projeto de Lei número
14/2017 com discussão e votação em uma única sessão, de acordo com
o solicitado pelo executivo. O Projeto de Lei de número 14/2017, foi
colocado em primeira discussão e em primeira votação foi aprovado por
unanimidade. Com a aprovação do requerimento 45/2017, o Projeto de
Lei de número 14/2017, foi colocado em segunda discussão e em
segunda votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada

a se tratar, o Presidente dá por encerrada a Sessão, da qual eu Dermival
Camargo lavrei a presente ata sob a supervisão do Vereador Luciano
Aparecido Moreti 1º Secretário.

