Ata da 51ª (quinquagésima primeira) Sessão ordinária da atual Legislatura,
realizada no dia 08 de setembro de 2015.
Presidente: Vereador REGINALDO FAJAN
1ª Secretária: Vereadora SILVIA RENATA PATINI ALVES
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, reuniram-se,
às vinte horas, na Câmara Municipal de Nova Aliança, os Vereadores, para a
realização da 51ª (quinquagésima primeira) 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 50ª (quinquagésima) sessão ordinária da atual Legislatura, realizada
no dia 17 de agosto de 2015, aprovada por unanimidade em votação
simbólica. Foi lido o Requerimento protocolado sob número 29/2015, para
votação em uma única sessão, o projeto de lei de número 36/2015, que
colocado em discussão foi aprovado por unanimidade em votação simbólica.
Com aprovação das Comissões, foram colocados em primeira discussão os
Projetos de Lei de números 36/2015, que dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$.540.000,00; de número 37/2015, Que
dispõe sobre Alteração do § 1º. Do Art. 8º da Lei Municipal nº. 18/2009; de
número 38/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos
movidos a diesel pertencentes a Prefeitura Municipal de Nova Aliança,
passarem por inspeção veicular semestralmente; de número 39/2015, que
dispõe sobre aprovação da revisão do plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos, nos termos do Art. 9º. da Lei Municipal nº. 29/2013; a
resolução de número 01/2015, de reorganização administrativa da câmara
municipal de Nova Aliança; e discussão do Projeto de decreto legislativo de
número 02/2015, que concede título de cidadão honorário ao excelentíssimo
senhor Edson Aparecido. Todos os Projetos de lei e o de Resolução, foram
aprovados em primeira votação simbólica por unanimidade, bem como foi
aprovado por unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo número 02/2015.
Com a aprovação do requerimento protocolado sob número 29/2015, foi
colocado em segunda discussão o Projeto de Lei de número 36/2015, tendo
sido aprovado por unanimidade em segunda votação simbólica.
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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