Ata da nona Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no dia 05 de
junho de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
Ao quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniramse às vinte horas, na Câmara Municipal de Nova Aliança, e assinaram o
termo de presença os vereadores: Alexandre Danilo Scrpelli, 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 realização
da nona Sessão ordinária da atual Legislatura. Feita a chamada e
havendo número legal, invocando a proteção de Deus, foi declarada
aberta a Sessão, com agradecimentos a todos os presentes. A ata da 8ª
sessão ordinária do dia 15 de maio de 2017, foi distribuída anteriormente,
aprovada em votação nominal por unanimidade. O secretario fez a leitura
das indicações, 40/2017 de autoria do vereador Luciano Aparecido
Moreti, sobre a instalação de curso de computação em Nova Itapirema,
de sua autoria também a 41/2017, sobre a reforma da Quadra Esportiva
de Nova Itapirema, 42/2017, de autoria dos vereadores Luciano
Aparecido Moreti, Valter Junior Della Coletta e Vicente Fernandes Junior,
sobre a pessoa responsável para retirada de marmitas dos
impossibilitados, 43/2017 de autoria do veredor Vicente Fernandes
Junior, sobre a construção de uma tubulação no loteamento “Alamanda”,
e também de sua autoria a 44/2017, sobre construção de lombadas na
Avenida Gildo Rosa Vitoriano. Não houve uso da palavra na tribuna. O
presidente anunciou o encaminhamento pelo executivo em 31 de maio
dos projetos de lei número 25/2017 - PPA 2018 a 2021 e do Projeto de lei
de número 26/2017 – LDO para o exercício de 2018. Foi apresentado
pela mesa diretoria e explicado pelo presidente a urgência da matéria,
quando todos os vereadores, inclusive as comissões deram aval para os
trâmites legais de aprovação da Resolução de número 03/2017, que cria
a gratificação de até 75% (setenta e cinco por cento) aos servidores de
caráter permanente da Câmara Municipal de Nova Aliança. Foi feita a
leitura dos requerimentos protocolados sob o número 57/2017 e 58/2017,
de autoria do vereador Valter Junior Della Coletta e o de número
71/2017, de autoria dos vereadores Luciano Aparecido Moreti, Marco

Antonio Mansine, Neusa Aparecida Coltri Vieira e Vicente Fernandes
Junior os quais foram aprovados em votação nominal por unanimidade.
Com o parecer verbal favorável, o projeto de resolução de número
03/2017, de autoria da mesa diretora e assinado por todos os vereadores,
foi colocado em primeira discussão e em primeira votação nominal foi
aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a se tratar, o
presidente declarou encerrada a Sessão, da qual eu Dermival Camargo
lavrei a presente ata sob a supervisão do Vereador Luciano Aparecido
Moreti, 1º Secretário.

