Ata da 42ª (quadragésima segunda) Sessão ordinária da atual Legislatura,
realizada no dia 16 de março de 2015.
Presidente: Vereador REGINALDO FAJAN
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, reuniram-se,
às vinte horas, na Câmara Municipal de Nova Aliança, os Vereadores, para a
realização da 42ª (quadragésima segunda) Sessão ordinária da atual
Legislatura. O presidente vereador Reginaldo Fajan, agradeceu a presença de
todos. Compareceram e assinaram o termo de presença os vereadores:
Reginaldo Fajan, Drª Silvia Renata Patini Alves, Edson Paes, José Aparecido
Ramos, Drª Maria Aparecida Vendrame, Marco Antonio Mansine, Odair
Marcato, Rogério Macagnani, Sebastião Chaves Ferreira Neto. 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 41ª sessão ordinária do dia 02 de março de 2015. A ata foi discutida e
aprovada em votação simbólica por unanimidade. Foi convidado pelo senhor
presidente para participar da mesa, o prefeito Municipal Jurandir Barbosa de
Morais. Foi lido o requerimento protocolado sob número 09/2015 pedindo
agilização no processo do projeto de lei de nº. 09/2015, que dispõe sobre
abertura de crédito adicional especial no valor de R$.90.000,00, para
discussão e votação em uma única sessão, como também foi lido a indicação
05/2015, de autoria do vereador Sebastião Chaves Ferreira Neto, indicando o
nome do Senhor Victório Caligaris, para quando necessitar de nome as ruas
de loteamentos ou de Nova Aliança. O Requerimento 09/2015, foi colocado em
discussão e em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Aprovados em
primeira votação: foi colocado em segunda discussão o projeto de lei de
número 03/2015, que dispõe sobre a preservação da limpeza pública na área
Urbana Municipal e dá outras providências, que colocado em segunda votação
simbólica, foi aprovado pelos vereadores que permaneceram sentados, como
Dra. Silvia Renata Patini Alves, José Aparecido Ramos, Sebastião Chaves
Ferreira Neto, Edson Paes e Dra. Maria Aparecida Vendrame, com os votos
contra dos vereadores que se levantaram, Marco Antonio Mansine, Odair
Marcato e Rogério Macagnani. Foi colocado em segunda discussão o projeto
de lei de número 04/2015, Que institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS, no município de Nova Aliança-SP, que Colocado em segunda votação
simbólica, foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em segunda discussão
o Projeto de Lei de número 05/2015, que estabelece o perímetro Urbano da
cidade de Nova Aliança, que colocado em segunda votação simbólica foi
aprovado por unanimidade. Foi colocado em segunda discussão o Projeto de
lei de número 06/2015, Que dispõe sobre a Instalação de Sistemas de
Transmissão de Rádio, Televisão, Telefonia, Telecomunicação em Geral e
outros Sistemas Transmissores de Radiação Eletromagnética não ionizante no
Município de Nova Aliança, que colocado em segunda votação simbólica, foi
aprovado por unanimidade. Foi colocado em segunda discussão o projeto de
lei de número 08/2015, que cria o dia 07 de setembro como o dia do evangélico

no Município de Nova Aliança, que colocado em segunda votação simbólica e
aprovado por unanimidade. Com os pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes, foi colocado em primeira discussão o Projeto de Lei de número
09/2015, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$.90.000,00, destinado à Confecção de Próteses Dentárias para a Saúde,
que colocado em primeira votação simbólica foi aprovado por unanimidade.
Com a aprovação do requerimento protocolado sob número 09/2015, foi
colocado em segunda discussão o projeto de lei de número 09/2015, aprovado
em segunda 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.
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