Ata da 22ª (vigésima segunda) Sessão Extraordinária da atual
Legislatura, realizada no dia 23 de maio de 2016.
Presidente: Vereador SEBASTIÃO CHAVES FERREIRA NETO
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos vinte e tres dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezesseis, reuniram-se, às dezenove horas, na Câmara Municipal
de Nova Aliança, representada pelo presidente Sebastião Chaves
Ferreira Neto, os Vereadores, para a realização da 22ª sessão
extraordinária. Compareceram e assinaram o termo de presença os
vereadores: Drª Silvia Renata Patini Alves, Edson Paes, José
Aparecido Ramos, Marco Antonio Mansine, Dra. Maria Aparecida
Vendrame, Odair Marcato, Rogério Macagnani e Reginaldo Fajan.
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 64ª (sexagésima quarta) Sessão
ordinária da atual Legislatura em 16/05/2016. Foi colocada em
discussão e em votação simbólica, aprovada por unanimidade. Foi
lido o requerimento protocolado sob o número 28/2016 solicitando
a agilização no processo de apresentação e trâmites para
aprovação em medida de urgência ao Projeto de número 25/2016,
em uma única sessão. Tendo sido aprovado por unanimidade. Com
pareceres favoráveis das Comissões: foi colocado em primeira
discussão o Projeto de Lei de número 25/2016, que “Dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$.2.601.351,94
(dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e
cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) destinado à
Construção de 1 (uma) Creche Escola para 130 (cento e trinta)
crianças no Distrito de Nova Itapirema, comentado pelo vereador
José Aparecido Ramos, que esta construção foi autorizada no
primeiro mandato desta legislatura, e agora, dentre 80 Municípios
que estavam para ser assinado o convênio, somente foi liberado
para assinatura, Nova Aliança e Piratininga. O projeto de número
25/2016, foi colocado em primeira votação simbólica e aprovado por
unanimidade. Com a aprovação do Requerimento protocolado sob
número 28/2016, O Projeto de Lei de números 25/2016, foi
colocado em segunda Discussão e em segunda votação simbólica
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.

