Ata da 43ª (quadragésima terceira) Sessão ordinária da atual Legislatura,
realizada no dia 06 de abril de 2015.
Presidente: Vereador REGINALDO FAJAN
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, reuniram-se, às vinte
horas, na Câmara Municipal de Nova Aliança, os Vereadores, para a realização
da 43ª (quadragésima terceira) Sessão ordinária da atual Legislatura.
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 42ª
(quadragésima segunda) Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no
dia 16 de março de 2015. A ata foi discutida e aprovada em votação simbólica
por unanimidade. Foi lido a indicação 06/2015, de autoria do vereador
Sebastião Chaves Ferreira Neto, indicando o nome do Senhor Antonio
Francisco De Oliveira Filho, para quando necessitar de nome as ruas de
loteamentos ou de Nova Aliança. Com os pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes, foi colocado em primeira discussão o Projeto de Lei
Complementar de número 10/2015, que dispõe a criação e extinção de
empregos da Câmara Municipal de Nova Aliança e dá outras providências, que
foi questionado quanto a contratação de procurador Jurídico e outros empregos
permanentes e as respectivas funções, que esclarecidos foi colocado em
primeira votação simbólica e 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.
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