Ata da 59ª (quinquagésima nona) Sessão ordinária da atual
Legislatura, realizada no dia 07 de março de 2016.
Presidente: Vereador SEBASTIÃO CHAVES FERREIRA NETO
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos sete 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 59ª (quinquagésima nona)
Sessão ordinária da atual Legislatura do dia 07 de março 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 58ª (quinquagésima oitava) Sessão ordinária da
atual Legislatura do dia 15 de fevereiro de 2016. A ata foi discutida
e aprovada em votação simbólica por unanimidade. Foi solicitada
verbalmente ao Senhor Presidente, copia da ata aprovada pelo
vereador Rogério Macagnani, tendo sido aceito o pedido. Foi lido o
requerimento protocolado sob número 11/2016 solicitando urgência
para discussão e votação em uma única sessão o projeto de lei
número 13/2016. Foram lidas as indicações: de autoria do vereador
Edson Paes, 04/2016, solicitando demarcações e sinalizações em
todas as Ruas de Nova Aliança e Nova Itapirema e de nº. 05/2016,
solicitando o sistema de paisagismo da Praça Padre João Nolte e
Avenidas; de autoria dos vereadores, Odair Marcato, Marco Antonio
Mansine e Rogério Macagnani, de nº. 06/2016, solicitando auxilio a
Entidade Associação São Vicente de Paula Nossa Senhora
Aparecida de Nova Aliança; 07/2016, solicitando convênio para
pagamento de parte das mensalidades de faculdades até o valor de
40% dos alunos mais necessitados; 08/2016, solicitando
recolhimento dos cães soltos na zona Urbana e Rural e de autoria
da vereadora Dra. Maria Aparecida Vendrame de número 09/2016,
indicando denominações de ruas com os nomes de José Xavier e
Roldão Pereira; e 10/2016, indicando a nominação de ruas com o

nome de Atilio Perim.
Com os pareceres favoráveis foram
colocados em primeira discussão: o Projeto de lei de número
13/2016, que dispõe sobre abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$.420.000,00 (quatrocentos e vinte mil
reais), tendo sido aprovado em primeira votação simbólica por
unanimidade. 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, tendo sido aprovado em
primeira votação simbólica 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 chikunguya e a Zika do municipio de Nova Aliança,
tendo sido aprovado em primeira votação simbólica por
unanimidade.
Em tempo, foi solicitado pelo vereador Odair
Marcato a retirada de pauta o requerimento protocolado sob número
12/2016. A secretaria fez a leitura do requerimento protocolado sob
número 13/2016, de autoria dos vereadores Odair Marcato, Marco
Antonio Mansine e Rogério Macagnani, encaminhando pedido ao
Prefeito Municipal de instalação de ar condicionado nas enfermarias
feminina e masculina do Centro de Saúde de Nova Aliança. O
requerimento foi colocado em discussão e em votação simbólica foi
aprovado por unanimidade. Com a aprovação unânime do
requerimento protocolado sob número 11/2016, foi colocado em
segunda discussão, o Projeto de Lei de número 13/2016, que
colocado em segunda 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.

