Ata da sexta Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no dia 17 de
abril de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
Ao décimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete,
reuniram-se às vinte horas, na Câmara Municipal de Nova Aliança, e
assinaram o termo de presença os vereadores: Alexandre Danilo Scrpelli,
Luciano Aparecido Moreti, Edson Paes, José Aparecido Ramos, Marco
Antonio Mansine, Neusa Aparecida Coltri Vieira, Dra. Silvia Renata Patini
Alves, Valter Junior Della Coletta e Vicente Fernandes Junior para
realização da sexta Sessão ordinária da atual Legislatura. Feita a
chamada e havendo número legal, invocando a proteção de Deus, o
senhor presidente declarou aberta a Sessão, com agradecimentos a
todos os presentes. O Secretário Luciano Moreti, também agradeceu à
todos os presentes. Foi lida a ata da quinta sessão ordinária do dia 03 de
abril de 2017, que foi colocada em discussão e em votação foi aprovada
por unanimidade. Foi lida a ata da primeira sessão extraordinária do dia
05 de abril que foi colocada em discussão e em votação foi aprovada por
unanimidade. O secretário fez a leitura das indicações de número 31, de
autoria do vereador Vicente Fernandes Junior, sobre os horários de 12
por 36 aos motoristas de ambulância e o de número 32, sobre a
regularização dos condutores de ambulâncias. Fez uso da Palavra o
vereador Valter Junior Della Coletta, agradecendo ao presidente, aos
nobres vereadores e todos os presentes compartilhando à todos sua
viagem à São Paulo, estando no Gabinete do Deputado Orlando Bolçone,
a quem reivindicou e fez o pedido de uma ambulância equipada para
melhor atender os munícipes. Esteve também em almoço com o
Deputado Fernando Capes e reivindicou e fez o pedido de um veículo
fiorino tipo furgão, para substituir aquele que sofreu o acidente com o
saudoso Deir, condução esta que faz muita falta. Que esteve também no
gabinete do Deputado Roberto Trípoli, ficando muito feliz pelo Deputado
estar sabendo de pronto que o nosso município está sofrendo um surto
de cinomose, disponibilizando 1800 doses de vacina para a população
canina de Nova Aliança, para combate a este surto. Entrou em contato
com o Secretário do Meio Ambiente que já está providenciando os
trâmites para a chegada destas vacinas neste município. Que o deputado
Roberto Trípoli, se colocou à disposição para ajudar no que for
necessário para a proteção e defesas dos animais e que está enviando

um novo projeto à discutir entre os vereadores e o executivo para ver a
viabilidade da criação e legalização para castração. Na oportunidade
agradeceu seu amigo Fedossi, pela carona até São Paulo. Parabenizou
o vereador Vicente Fernandes Junior, pelas indicações em favor de
melhorar o desempenho dos profissionais da Saúde. Agradeceu o
Prefeito em atender sua indicação na mudança da mão da Rua
Guilhermite, sendo uma reivindicação dos comerciantes, como também a
retirada dos caminhões que transitam frente à escola reivindicado pela
diretora, os quais atrapalham o andamento normal das aulas. Agradeceu
o Presidente pela criação do faceboock na câmara, que se encontra em
fase de adaptação. Em tempo falou o motivo que retirou o Projeto do
FAM, dizendo ser ele encaminhado errado para sua apresentação. O
presidente Alexandre Danilo Scarpelli, usou da palavra para dizer sobre a
transparência dos fatos e que não é intensão de segurar projeto nenhum,
e que o Projeto de autoria da vereadora Dra. Silvia Renata Patini Alves,
do Hino de Nova Aliança, iria ser apresentado para discussão e votação
em próxima sessão. Usou da palavra na Tribuna a vereadora Dra. Silvia
Renata Patini Alves, que agradeceu a presença de todos, dando
satisfação ao plenário, justificando sua falta em duas sessões, uma
ordinária e um extraordinária, por motivo de saúde, pedindo desculpas.
Que esteve junto com o deputado Itamar Borge, reivindicando verbas
para o município com a promessa de liberá-las. Falou do Projeto de sua
autoria, da obrigatoriedade de sua execução do Hino de Nova Aliança
nas escolas para o conhecimento geral, de acordo com o Secretário da
Educação, diretores e professores. Foi colocado em primeira discussão o
Projeto de Lei de número 15/2017 que dispõe sobre Criação de
empregos de provimento efetivo e em comissão da Prefeitura Municipal
de Nova Aliança e dá outras providências. Fez uso da tribuna para
discussão do Projeto o vereador Valter Junior Della Coletta, que expos
sua particularidade sobre a criação dos cargos, estudando a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, apontando as
distribuições dos cargos, citando que todos já contavam com servidores
executando-os. Que por exemplo, poderia ser criado o emprego de
professor de Educação Física para orientações dentro do esporte, com
obrigações de orientador em todos os campos de esportes questionando
assim os referidos empregos a ser criados, no Esporte. Disse do
emprego de Coordenador de Saúde e Transportes, que têm as mesmas
funções e tem disparidade de instrução: que um pede ensino médio
completo e outro ensino fundamental incompleto. Verbalmente foi
indicado ao presidente uma emenda para suprimir o artigo 5º (quinto) que

diz respeito a criação do cargo comissionado de Agente Administrativo,
ao qual poderia ser muito bem nomeado um servidor já experiente do
quadro de funcionários que estivesse em exercício; que poderia ser por
exemplo substituído por atendentes, que não estão em suas funções ou
escriturários que não estão trabalhando no Executivo e que podem serem
aproveitados para estas funções, não havendo necessidade desta
criação. Que a Estratégia da Saúde da Família, tem até hoje um bom
desempenho, colocando como exemplo a sua própria família como
beneficiada e bem atendida. Disse que sua preocupação é com os
problemas que os funcionários podem sofrerem se a folha ultrapassar
seus 54%, por desobediência á constituição e a Lei de de
Responsabilidade Fiscal. Usou da palavra para discussão o vereador
Marco Antonio Mansine, que questionou sobre o Projeto de lei a ser
discutido, dizendo que na outra legislação nenhum vereador se
manifestou contra projetos de criação de cargos, mesmo a folha estando
excedida, e que de todos cargos agora a serem criados, somente um irá
ser de livre escolha do Prefeito, que por atendimento junto ao órgão
competente irá ser para uma enfermeira para não perder verba que será
repassada ao município. O vereador José Aparecido Ramos disse que
iria votar contra o projeto, por ser contrariado na resposta ao
Requerimento que pedia informações sobre esta situação da folha de
pagamentos. A vereadora Dra. Silvia Renata Patini Alves, expos o
mesmo fato do vereador José Aparecido Ramos, e que a planilha e o
impacto orçamentário não acompanhavam o projeto de lei, quando em
tempo o presidente disse serem apresentados antes da sessão aos
interessados. O primeiro secretário Luciano Aparecido Moreti, deu
algumas argumentações, afirmando o que o vereador Marco Antonio
Mansine havia exposto. Disse sobre a diferença e gastos maiores que a
arrecadação na gestão passada acontecendo o contrário neste noventa
dias de gestão do Prefeito Augusto Donizetti Fajan e acrescentando que
na gestão passada foi criado muito mais cargos do que estava sendo
criado agora, sendo mais que o dobro na passada; que hoje foram
aumentados significativamente todos atendimentos de saúde, sendo que
isto é uma coisa que os vereadores tinham que defender, o que é
realmente de direito do povo. A Dra. Silvia Renata Patini Alves, usou da
palavra novamente para discussão, quando argumentou que o povo
nesta última eleição reivindicava uma fiscalização efetiva do Executivo,
estando mostrando que os vereadores têm que fazer andar a coisa certa,
que é o que estão fazendo. O presidente deu continuidade à sessão
colocando em votação a emenda verbal proposta pelo vereador Valter

Junior Della Coletta, quando a mesma foi rejeitada com o desempate pelo
presidente, tendo os votos a favor dos vereadores: José Aparecido
Ramos, Edson Paes, Dra. Renata Patini Alves e Valter Junior Della
Coletta. O Projeto de Lei 15/2017, foi colocado em primeira votação
nominal e aprovado, obtendo um empate do plenário e desempatado pelo
Presidente, com os votos contra de José Aparecido Ramos, Edson Paes,
Dra. Renata Patini Alves e Valter Junior Della Coletta. O presidente dá
por encerrada a Sessão, da qual eu Dermival Camargo lavrei a presente
ata sob a supervisão do Vereador Luciano aparecido Moreti, 1º
Secretário.

