Ata da 44ª (quadragésima quarta) Sessão ordinária da atual Legislatura,
realizada no dia 22 de abril de 2015.
Presidente: Vereador REGINALDO FAJAN
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos vinte e dois 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 44ª (quadragésima quarta) 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 43ª
(quadragésima terceira) Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no dia
06 de abril de 2015. A ata foi discutida e aprovada em votação simbólica por
unanimidade. Foi lido a indicação 07/2015, de autoria dos vereadores Odair
Marcato, Dra. Silvia Renata Patini Alves, Marcos Antonio Mansine e Rogério
Macagnani, indicando o nome do Senhor Domingos Juvenal Sanches, para
em data oportuna denominar próprios, ou vias públicas de Nova Itapirema. Foi
feito a leitura do Requerimento Protocolado sob número 13/2015, para
agilização na discussão e votação em uma única sessão dos Projetos de
números, 11, 12, 13 e 14/2015, que colocado em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. Foi colocado em segunda discussão o Projeto de
Lei Complementar de número 10/2015, Que dispõe sobre a criação e extinção
de empregos da Câmara Municipal de Nova Aliança, e colocado em segunda
votação simbólica, foi aprovado por unanimidade. Com os pareceres favoráveis
das Comissões Permanentes, foram colocados em primeira discussão os
Projetos de Lei 11/2015, Que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no Valor de R$.53.511,08, (cinquenta e três mil, quinhentos e onze
reais e oito centavos); 12/2015 Que aprova o Plano de Macrodrenagem do
Município de Nova Aliança; 13/2015 Que Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$.212.000,00 (duzentos e doze m il reais e
14/2015, Que Concede Subvenção Social à Associação Renascer – Centro de
Reabilitação e Integração de São José do Rio Preto, que em primeira votação
simbólica, foram aprovados por unanimidade.
Com a aprovação do
Requerimento protocolado sob número 13/2015, foram colocados em segunda
discussão, os Projetos de Lei de números, 11, 12, 13 e 14/2015, e colocados
em segunda votação simbólica foram aprovados por unanimidade. Na
oportunidade e em tempo o vereador José Aparecido Ramos fez o convite a
todos os vereadores e famílias para participarem da festa das Nações de Nova
Itapirema. 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.
Dra. Silvia Renata Patini Alves
1ª Secretária

Reginaldo Fajan
Presidente

