Ata da 52ª (quinquagésima segunda) Sessão ordinária da atual Legislatura,
realizada no dia 21 de setembro de 2015.
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze,
reuniram-se, às vinte horas, na Câmara Municipal de Nova Aliança, os
Vereadores, para a realização da 52ª (quinquagésima segunda) 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 51ª (quinquagésima primeira)
sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no dia 08 de setembro de
2015, aprovada por unanimidade em votação simbólica. Com aprovação
unânime em primeira votação simbólica, foram colocados em segunda
discussão os Projetos de Lei de número 37/2015, Que dispõe sobre Alteração
do parágrafo 1º. do Art. 8º da Lei Municipal nº. 18/2009; o de número 38/2015,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos movidos a diesel
pertencentes a Prefeitura Municipal de Nova Aliança, passarem por inspeção
veicular semestralmente; o de número 39/2015, que dispõe sobre aprovação
da revisão do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos
termos do Art. 9º. da Lei Municipal nº. 29/2013; e a resolução de número
01/2015, de reorganização administrativa da câmara municipal de Nova
Aliança. Todos os Projetos de lei e o de Resolução, foram aprovados em
segunda votação simbólica por unanimidade. Em tempo foi apresentado para
todos os vereadores o relatório Quadrimestral dos Repasses Fundo a Fundo
(Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Média e Alta Complexidade e
Assistência Farmacêutica), referente ao segundo quadrimestre do exercício
de 2015, sendo maio, junho, julho e agosto, do Sistema de Saúde de Nova
Aliança, pela funcionária que presta serviços à Saúde, Valeria Cristina
Montessale da Silva, quando todos os vereadores tiveram conhecimento e
assinaram a ata apresentada. 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.
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