Ata da 60ª (sexagésima) Sessão ordinária da atual Legislatura,
realizada no dia 21 de março de 2016.
Presidente: Vereador SEBASTIÃO CHAVES FERREIRA NETO
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e
dezesseis, reuniram-se, às vinte horas, na Câmara Municipal de
Nova Aliança, os Vereadores, para a realização da 60ª
(sexagésima) Sessão ordinária da atual Legislatura. 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 59ª (quinquagésima nona) Sessão ordinária da atual
Legislatura do dia 07 de março de 2016. A ata foi discutida e
aprovada em votação simbólica por unanimidade. Foi entregue por
solicitação verbal, copia da ata da 58ª (quinquagésima oitava)
sessão ao vereador Rogério Macagnani. Foi solicitada a palavra e
concedida ao vereador José Aparecido Ramos, quando lembrou do
passamento do saudoso Alfredo Gonçalves de Matos ex-prefeito,
vereador e presidente da Câmara, sendo velado em Câmara
ardente nesta casa de Leis, como singela homenagem. O Projeto
de lei de número 14/2016, que dispõe sobre a criação do anexo VI
do Quadro de Referencia de pagamento dos plantões da área da
Saúde Municipal, Foi colocado em segunda discussão e em
segunda votação simbólica foi aprovado por unanimidade. O
Projeto de Lei de número 15/2016, que dispõe sobre a instituição de
medidas de prevenção, controle e combate e erradicação da
dengue, da febre amarela, febre chikungunya e a Zika do municipio
de Nova Aliança, foi colocado em segunda discussão e em primeira
votação simbólica 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
da Vereadora Drª Silvia Renata Patini Alves 1ª Secretária.

