Ata da 46ª (quadragésima sexta) Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no dia 18 de
maio de 2015.

Presidente: Vereador REGINALDO FAJAN
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, reuniram-se, às
vinte horas, na Câmara Municipal de Nova Aliança, os Vereadores, para a
realização da 46ª (quadragésima sexta) Sessão ordinária da atual Legislatura.
Compareceram e assinaram o termo de presença os vereadores: Reginaldo
Fajan, Drª Silvia Renata Patini Alves, Edson Paes, José Aparecido Ramos,
Drª Maria Aparecida Vendrame, Marco Antonio Mansine, Odair Marcato,
Rogério Macagnani, Sebastião Chaves Ferreira Neto. Feita a chamada e
havendo número legal, invocando a proteção de Deus e de Nossa Senhora
Aparecida, o senhor presidente declarou aberta a Sessão. Foi lida a ata da
45ª (quadragésima quinta) Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no
dia 04 de maio de 2015. A ata foi discutida e aprovada em votação simbólica
por unanimidade. Foi encaminhado o Projeto de Decreto Legislativo 01/2015,
para aprovação das Contas da Prefeitura do Exercício de 2013, emitido o
parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi lido o
Requerimento protocolado sob número 16/2015, que após ser colocado em
discussão foi aprovado por unanimidade para discussão e aprovação dos
Projetos de Lei de números 15, 16, 17, e 18/2015 em uma única sessão.
Com os pareceres favoráveis, foram colocados em primeira discussão, os
projetos de Lei de Números, 15/2015, Que dispõe sobre Alteração do Quadro
de Empregos Permanentes e em Comissão; 16/2015, Que dispõe sobre
Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$.550.000,00 (quinhentos
e cinquenta mil reais), para Ampliação da Avenida João Antonio Cicutti;
17/2015, Que dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$.550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), para Revitalização da
Praça Padre João Nolte; 18/2015, Que dispõe sobre alteração da Lei
Municipal nº. 12/2015 de 24/04/2015; 19/2015, que Dispõe sobre a
Regulamentação dos Serviços de Coleta de Resíduos de Construção Civil no
Município de Nova Aliança; e 20/2015, Que institui o tratamento diferenciado
e favorecido a ser dispensado à Microempresa e à Empresa de Pequeno
Porte no Âmbito Municipal. Houve algumas explicações sobre remuneração
dos médicos plantonista, de acordo com o Projeto de Lei de número 15/2015
com a opinião do vereador Odair Marcato, discutindo sob a
desproporcionalidade entre este aumento com os outros vencimentos de
outros servidores, debatido em plenário por vários vereadores, como Dra.
Silvia, José Aparecido Ramos e outros, para chegar à conclusão do porque
da referida taxação de aumento, quando os médicos exigem um preço mais
alto do que o proposto. Foi discutido em geral, por todos os vereadores, a
dúvida sobre o projeto de Lei de número 19/2015, que em nenhum momento
o projeto de lei fala a forma de se aprovar a empresa para os serviços de

coleta de Resíduos de Construção Civil no Município, se por licitação, o que
achavam que deveria ser e somente dizendo que fica a cargo do Executivo a
responsabilidade da liberação, para a firma assumir esta atividade. Mesmo
assim com estas ressalvas, os Projetos de Lei de números 15, 16, 17, 18, 19,
e 20 foram colocados em primeira votação e aprovados por unanimidade.
Com a aprovação do Requerimento protocolado sob número 16/2015, foram
colocados em segunda Discussão os Projetos de Lei de números 15, 16, 17,
e 18, os quais foram aprovados em segunda votação simbólica 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 da Vereadora Drª Silvia Renata Patini Alves 1ª Secretária.
Dra. Silvia Renata Patini Alves
1ª Secretária

Reginaldo Fajan
Presidente

