Ata da décima oitava Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no
dia 20 de novembro de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
No vigésimo dia do mês de novembro foi realizada com início às vinte
horas, a décima oitava sessão ordinária desta legislatura, quando os
vereadores reuniram-se na Câmara Municipal de Nova Aliança, e
assinaram o termo de presença como segue: Alexandre Danilo Scarpelli,
Luciano Aparecido Moreti, Aliandra Rosa Vitoriano, Edson Paes, José
Aparecido Ramos, Neusa Aparecida Coltri Vieira, Dra. Silvia Renata
Patini Alves, Valter Junior Della Coletta e Vicente Fernandes Junior, para
esta realização. Havendo número legal, pedindo a proteção de Deus, foi
declarada aberta a Sessão, com agradecimentos a todos os presentes.
Foi declarado empossada no cargo vice-presidente Aliandra Rosa
Vitoriano, considerando a licenciatura do então vice-presidente Marco
Antonio Mansine, após a aceitação unânime dos vereadores. A ata da
décima sétima sessão ordinária do dia 06 de novembro de 2017 foi
distribuída anteriormente e, discutida e votada, foi aprovada por
unanimidade. O secretario fez a leitura das indicações de números
68/2017, de autoria dos vereadores Luciano Aparecido Moreti e Dra.
Silvia Renata Patini Alves, solicitando novos horários de funcionamento
no posto de Saúde de Nova Aliança; 69/2017 de autoria do vereador
Vicente Fernandes Junior, solicitando suportes de urnas no cerimonial de
velórios; 70/2017, de autoria dos vereadores Luciano Aparecido Moreti e
outros 4 (quatro), solicitando a Construção de um Portal de entrada em
Nova Itapirema; 71/2017, de autoria do vereador Edson Paes, pedindo o
fechamento da saída no terminal Rodoviário de Nova Aliança, para a Rua
José Fagliari; 72/2017, de autoria do vereador Luciano aparecido Moreti,
solicitando melhoramentos na Iluminação pública no distrito de Nova
Itapirema; 73/2017, de autoria do vereador Luciano Aparecido Moreti,
solicitando a contratação de pessoal para os Serviços Gerais de Nova
Aliança e Nova Itapirema; 74/2017, de autoria do vereador Valter Junior
Della Coletta, solicitando a construção de avenidas nas entradas de Nova
Itapirema; 75/2017, de autoria de Valter Junior Della Coletta, solicitando a
instalação de ar condicionado sala 2 (dois) do velório de Nova Aliança; e
76/2017, de autoria do vereador Edson Paes, solicitando a possibilidade
de adquirir um Caminhão para o transporte de milho e ração para os
agropecuaristas do município. Usou da palavra o vereador José

Aparecido Ramos, que cumprimentou a todos e em especial a vereadora
Aliandra Rosa Vitoriano, empossada no cargo de vice-presidente,
dizendo ter a satisfação, por ter trabalhado nesta casa com seu pai, João
Rosa Vitoriano, por vários mandatos. Disse que o deputado Carlão
Pignatari recebeu um oficio por elaborado tempos atrás, para que ele
conseguisse uma viatura policial para o Município de Nova Aliança tendo
sido atendidos. No momento o vereador solicitou uma indicação ao
senhor Prefeito, para que lutasse junto ao Governo do Estado de São
Paulo para a assinatura de convênio juntamente com a Policia Militar,
quando já existe a lei Delegada aprovada, que dá o direito do policial
estando de folga poder trabalhar e que a Prefeitura pode usar destes
meios. O distrito de Nova Itapirema vem sofrendo a algum tempo e agora
com esta lei a Prefeitura poderá aproveitar os policiais militares em folga,
para atendimento a este distrito, que vem sofrendo quase toda semana
com uma coisinha aqui e outra alí, porque sem uma parte da segurança
está difícil. Com duas viaturas de policia em Nova Aliança, se não houver
assinatura deste convênio, o comandante irá recolher uma viatura, sendo
que poderá ser aproveitado em Nova Itapirema. Solicitou um oficio de
agradecimentos ao deputado Carlão Pignatari, por esta vinda da viatura,
colocando a todos os vereadores que desejarem, assinar o referido oficio.
O Presidente solicitou dos nobres edis sua aprovação dos Projetos
constantes dos ofícios encaminhados pelo Prefeito Municipal, excluídos
os Projetos de Números 56/2016 e 65/2017, para medida de urgência a
apreciação, discussão e votação em uma única sessão dos demais. Não
foi aprovado pelos vereadores Dra. Silvia Renata Patini Alves, José
Aparecido Ramos e Valter Junior Della Coletta, este procedimento para o
Projeto de Lei de Número 61/2017. Foi colocado em primeira discussão o
PROJETO DE LEI Número 56/2017 QUE DISPÕE SOBRE A PEÇA
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 e em primeira
votação foi aprovado por unanimidade; Foi colocado em primeira
discussão o PROJETO DE LEI Nº. 61/2017, QUE ESTABELECE
NORMAS E REGULAMENTA A APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS
MÉDICOS POR SERVIDORES PÚBLICOS E EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA, houve a contradição
dos vereadores, José Aparecido Ramos, Edson Paes, Dra. Silvia
Renata Patini Alves e Valter junior Della Coletta, que sem o uso do
microfone para gravação opuseram à disposição da forma em que
elaborado o referido Projeto. Houve muita discussão, muitas
colocações para que o projeto fosse a votação. Uma das causas foi
a colocação por estes vereadores da forma de julgar aqueles que

precisarem, não de um dia de atestado mais de mais de um dia,
dependendo da doença. O Presidente explicou que este julgamento
caberia ao chefe imediato e ao RH, vendo assim a coerência do
ocorrido, sendo eles analisados e aceitos. Houve debates com o
Presidente, com exemplos prós e contra o Projeto de Lei, tendo sido
colocado a possibilidade de se criar um premio ao funcionário como
incentivo para não faltarem tanto. O Projeto de Lei 61/2017, foi
colocado em primeira votação e aprovado por 5 votos contra quatro,
com o voto favorável do presidente e os contras de José Aparecido
Ramos, Edson Paes, Dra. Silvia Renata Patini Alves e Valter Junior
Della Coletta. Foi colocado em primeira discussão o
PROJETO DE LEI DE NÚMERO 64/2017, QUE ALTERA O ARTIGO 2º,
DA LEI Nº. 26/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, que colocado em
primeira votação foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em
primeira discussão o PROJETO DE LEI Nº. 65/2017 QUE DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DO EMPREGO DE ZELADOR DOS VELÓRIOS
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, que colocado em
primeira votação foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em
primeira discussão o PROJETO DE LEI Nº. 66/2017 QUE
REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
que colocado em primeira votação foi aprovado por unanimidade.
Foi colocado em primeira discussão o PROJETO DE LEI DE
NÚMERO 67/2017, QUE DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES DE ÁGUA NO
MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, que
colocado em primeira votação foi aprovado por unanimidade. Com a
aprovação dos nobre edis, foram colocados em segunda discussão e em
segunda votação e aprovados, todos os projetos acima aprovados em
primeira discussão e primeira votação, não sendo por unanimidade e sim
por 5 votos a favor e 4 contras, somente o projeto de lei de número
61/2017. Não havendo mais nada a se tratar, o presidente declarou
encerrada a Sessão, lavrada a presente ata por Dermival Camargo, sob a
supervisão do Vereador Luciano Aparecido Moreti, 1º Secretário.

