Ata da 75ª (septuagésima quinta) Sessão ordinária da atual
Legislatura, realizada no dia 05 de dezembro de 2016.
Presidente: Vereador SEBASTIÃO CHAVES FERREIRA NETO
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezesseis, reuniram-se, às vinte horas, na Câmara Municipal de
Nova Aliança, 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, para a realização da 75ª
(septuagésima quinta) Sessão ordinária da atual Legislatura. 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 74ª (septuagésima quarta)
Sessão ordinária da atual Legislatura do dia 21 de novembro de
2016. A ata foi discutida e aprovada em votação simbólica por
unanimidade. Foi lido a indicação nº 17/2016 de autoria do
vereador Marco Antonio Mansine, sobre aumento do cartão
magnético da Cesta ásica, reivindicando o valor de R$.260,00
(duzentos e sessenta reais)e o de número 18/2016 para indicação
do nome de Dna Nulce Oliveira Viana no calçadão da Praça Padre
João Nolte. Foi proposta a Emenda ao Projeto 49/2016, pelo
Vereador José Aparecido Ramos, lido pela 1ª Secretária e colocado
em discussão foi aprovado por unanimidade. Foi lido o
Requerimento protocolado sob número 75/2016, de autoria do
vereador José Aparecido Ramos, solicitando agilização do Projeto
de lei de Número 49/2016, que dispõe sobre a Extinção de Cargos
e Empregos da Prefeitura Municipal de Nova Aliança e dá Outras
Providências, de acordo com a emenda aprovada. Fez uso da
palavra, o vereador José Aparecido Ramos, que agradeceu pelos
serviços do presidente da Câmara no exercício lembrando do
acontecido do time de futebol de Chapeco, solicitando a
oficialização do voto de pesar aos chapecoenses. O Projeto de Lei
de número 49/2016, foi colocado em primeira discussão e em
primeira votação simbólica foi aprovado por unanimidade. Foi

colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo número
02/2016, que dispõe sobre concessão de títulos de cidadãos
honorários aos: Excelentíssimo governador do Estado “GERALDO
ALCKMIN”;
Excelentíssimo
Secretário
de
Estado
de
Desenvolvimento Social “ANTONIO FLORIANO PEREIRA
PESARO”; Ilustríssimo Senhor Pároco da Igreja Nossa Senhora
Aparecida de Nova Aliança “ PADRE RAFAEL HENRIQUE DOS
SANTOS”, Ilustríssimo Senhor Dr. “JOÃO PAULO SCAMARDI
SILVADO”, Médico pediatra das Unidades Básicas de Saúde de
Nova Aliança, que colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. Com a aprovação do Requerimento protocolado sob o
número 75/2016, o Projeto de Lei de número 49/2016, foi colocado
em segunda discussão e aprovado em 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.

