Ata da 58ª (quinquagésima oitava) Sessão ordinária da atual
Legislatura, realizada no dia 15 de fevereiro de 2016.
Presidente: Vereador SEBASTIÃO CHAVES FERREIRA NETO
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezesseis, reuniram-se, às vinte horas, na Câmara Municipal de
Nova Aliança, os Vereadores, para a realização da 58ª
(quinquagésima oitava) Sessão ordinária da atual Legislatura do dia
15 de fevereiro de 2016. O presidente vereador Sebastião Chaves
Ferreira Neto, agradeceu a presença de todos. Compareceram e
assinaram o termo de presença os vereadores: Sebastião Chaves
Ferreira Neto, Drª Silvia Renata Patini Alves, Edson Paes, José
Aparecido Ramos, Drª Maria Aparecida Vendrame, Marco Antonio
Mansine, Odair Marcato, Reginaldo Fajan, e Rogério Macagnani.
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 57ª (quinquagésima sétima)
Sessão ordinária da atual Legislatura do dia 01 de fevereiro de
2016. A ata foi discutida e aprovada em votação simbólica por
unanimidade. Foi lido o requerimento protocolado sob número
10/2016 solicitando urgência para discussão e votação em uma
única sessão os projetos de lei números 11 e 12/2016; foram lidas
as indicações de autoria dos vereadores, Odair Marcato, Marco
Antonio Mansine e Rogério Macagnani de nº. 01/2016, que versava
sobre construção de lombada na Rua João Pereira Neto, 02/2016,
sobre a colocação à disposição Cadeiras de Rodas em Todas as
Escolas Municipais e 03/2016, colocar cadeiras de rodas, colchões
casca de ovo e cadeiras de banho como empréstimo no tratamento
domiciliar. O Requerimento 10/2016 foi colocado em discussão e
em votação foi aprovado por unanimidade em votação simbólica.
Foi colocado em segunda discussão o Projeto de Lei de número
08/2015, “Que institui o Programa Municipal de Regularização
Fundiária Urbana de Nova Aliança, denominado “Nova Aliança
Legal”. Que colocado em segunda votação simbólica foi aprovado
por unanimidade. Com pareceres favoráveis das comissões, foi
colocado em primeira discussão o Projeto de lei de número
11/2016, “Que dispõe sobre a criação de empregos de professor

PEB I e aumenta o Subquadro do Magistério municipalizado,
quando o vereador Odair Marcato tirou as dúvidas quanto a
contratação dos professores, informado serem em caráter
permanente, por intermédio de concurso, ou feito ou a fazer.
Colocado e primeira votação simbólica, o Projeto de Lei 11/2016, foi
aprovado por unanimidade; Foi colocado em primeira discussão, o
Projeto de Lei nº 12/2016 e em primeira votação simbólica foi
aprovado por unanimidade. Foi lido e colocado em discussão o
Requerimento protocolado sob número 02/2016, tratando do
assunto sobre o recolhimento de cachorros soltos na Zona Urbana
e Rural para se tomar as providências cabíveis; Este requerimento
foi questionado pelo vereador José Aparecido Ramos,
principalmente pelo fato da Prefeitura não ter local apropriado para
a guarda destes cachorros. Foi lido e colocado em discussão o
Requerimento protocolado sob número 03/2016, que solicitava o
número de servidores existentes na Prefeitura com o total da folha
de pagamento; foi questionado que os dados constam da
transparências, mas o vereador Odair Marcato, disse não ter
conhecimento para poder passar aos munícipes com clareza,
quando o presidente disse ser fácil adiquirir estes dados no RH. Foi
lido e colocado em discussão o Requerimento protocolado sob
número 04/2016, solicitando resposta sobre a legitimidade da
iniciativa para mudança de mãos das Ruas Guilhermite e Gotardi;
quando o vereador Edson Paes dirigiu as palavras ao vereador
Odair Marcato dizendo que para que acontecesse a mudança de
mãos, foi discutido com os comerciantes, sabendo eles o que iria
acontecer, tendo a interferência da vereadora Dra. Silvia tambem;
Foi lido e colocado em discussão o Requerimento protocolado sob
número 05/2016, solicitando a possibilidade de se conseguir junto
as Faculdades um convênio repassando à elas um auxílio aos
estudantes sem condições, até o valor de 40% da prestação
mensal; quando foi questionado sobre a inexistência de Lei para
este tipo de auxilio, precisando ver a legalidade constitucional para
tal. Foi lido e colocado em discussão o Requerimento protocolado
sob número 06/2016, para estudar as condições de conceder
Auxílio à Entidade Associação São Vicente de Paula Nossa
Senhora Aparecida de Nova Aliança; Este Requerimento foi
discutido e concluído pelos próprios autores que não foi bem claro,
quanto o auxílio, se era de recursos próprios ou de transferências
de outros órgãos, discutido também a ilegitimidade da entidade

sobre a personalidade jurídica. Os requerimentos 02, 03, 04, 05 e
06/2016, foram colocados em votação simbólica e todos foram
rejeitados, pelos vereadores: Dra. Silvia Renata Patini Alves, Dra.
Maria Aparecida Vendrame, José Aparecido Ramos, Reginaldo
Fajan e Edson Paes, com os votos favoráveis dos vereadores,
Odair Marcato, Marco Antonio Mansine e Rogério Macagnani. Com
a aprovação unânime do requerimento protocolado sob número
10/2016, foram colocados em segunda discussão, os Projetos de
números 11 e 12/2016, que colocados em segunda votação
simbólica foram aprovados 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.

