Ata da primeira Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no dia
06 de fevereiro de 2017.

Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI

Ao sexto dia do mês de fevereiro 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
Scarpelli, Luciano Aparecido Moreti, Edson Paes, José Aparecido
Ramos, Marco Antonio Mansine, Neusa Aparecida Coltri Vieira, Dra.
Silvia Renata Patini Alves, Vicente Fernandes Junior e Valter Junior Della
Coletta, para a realização da primeira 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, se comprometendo em satisfazer
as necessidades da comunidade como presidente, junto aos senhores
vereadores. O Secretário Luciano Moreti, também agradeceu a todos os
presentes, destacando principalmente todos os ex vereadores presentes
na sessão, com as mesmas intenções do presidente. Foi anunciado pelo
presidente da mesa o Senhor Alexandre Danilo Scarpelli as indicações
dos vereadores para comporem as comissões permanentes para o
exercício de 2017 assim formado:

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
Presidente: VICENTE FERNANDES JUNIOR
Membros: Valter Junior Della Coletta e Marco Antonio Mansine
Suplente: Luciano Aparecido Moreti

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Presidente: LUCIANO APARECIDO MORETTI
Membros:
Junior

Dra. Silvia Renata Patini Alves e Vicente Fernandes

Suplente: Neusa Aparecida Coltri Vieira

COMISSÃO
AMBIENTE

DE

OBRAS,

SERVIÇOS

PÚBLICOS

E

DO

MEIO

Presidente: MARCO ANTONIO MANSINE
Membros: Edson Paes e Neusa Aparecida Coltri Vieira
Suplente: Vicente Fernandes Junior

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Presidente NEUSA APARECIDA COLTRI VIEIRA
Membros: José Aparecido Ramos e Marco Antonio Mansine
Suplente Luciano Aparecido Moreti
A composição foi satisfatória à todos os vereadores e proclamada para os
pareceres do exercício de 2017. O presidente leu o resumo dos projetos
de número 01/2017 que Dispõe, sobre Autorização de Aberturas de
Créditos Adicionais Especiais e Suplementares, número 02/2017, que
Dispõe sobre Criação de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal de
Diretor Geral da Administração; 03/2017 que dispõe sobre alteração da
Lei Municipal nº. 52/2013, que dispõe sobre a Implantação de Conselho
Tutelar no Municipio de Nova Aliança; 04/2017, que Dispõe sobre os
Beneficios de Natureza alimentar, concedidos aos Servidores Públicos
Municipais; 05/2017 que dispõe sobre parcelamento de Débitos Inscritos
na Dívida Ativa; 06/2017, que Institui o Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS, no Município de Nova Aliança e o 07/2017, que altera o Artigo

10 e Anexo I da lei complementar nº. 60/2014. Por motivo de Urgencia
dos projetos apresentados e terem entrados na ordem do dia da
formação de comissões, o presidente solicitou das comissões de Justiça
e Redação e a de Orçamento e Finanças, se havia algum impedimento
sobre os projetos de lei apresentados quanto a discussão e votação,
havendo o aceite de todos em colocá-los em pauta e serem discutidos e
votados para aprovação. Foi lido os requerimentos protocolados sob
número 01/2017, de autoria do Vereador Valter Junior Della Coletta,
solicitando a alteração da Lei número 33/2015; O de número 02/2017, de
autoria dos vereadores Vicente Fernandes Junior e Luciano Aparecido
Moreti, que solicitava a abertura efetiva da farmácia do Centro de Saúde
de Nova Itapirema; o requerimento protocolado sob número 03/2017, de
autoria do vereador, Luciano Aparecido Moreti solicitando a agilização do
processo de discussão e votação para que em medida de Urgência,
fossem tramitados em primeira e segunda discussão e votação, em uma
única sessão de acordo com os ofícios de solicitação do Senhor Prefeito
Municipal Augusto Donizetti Fajan, referente aos projetos de lei de
números 01, 02, 03, 04 e 07/2017, levado em consideração a
necessidade que exigia a matéria. Foi lido a indicação protocolada sob
número 01/2017 do vereador Marco Antonio Mansine, indicando a
necessidade de se construir uma pista de skate e a de número 02/2017,
de autoria da vereadora Silvia Renata Patini Alves, solicitando horários de
segurança frente a Escola Gabriel Cozzetto, Praça Simão Daud, com
interdição da rua. Foi lida a Indicação de número 03/2017 de autoria do
vereador Alexandre Danilo Scarpelli, que solicitou um abrigo na parada
de ônibus da Praça Padre João Nolte, do lado do Banco do Brasil, com a
justificativa de que a exemplo de outros municípios a Pevê Tur que
usuflui do mesmo passe a ter a responsabilidade da manutenção. Fez
uso da tribuna a vereadora Silvia Renata Patini Alves, que agradeceu a
todos os presentes e se manifestou seu descontentamento pelo
fechamento da Prefeitura das onze horas à meio dia e meia, dizendo que
é o povo que esta cobrando. Fez a reivindicação do pedido através da
Indicação do vereador Marco Antonio Mancine, solicitando determinar
um horário na rua frente à Escola Gabriel Cozzetto para a prática do
skate, que deixou de constar em sua indicação. Usou da tribuna o
vereador Valter Junior Della Coletta, agradecendo todos presente e em
parte alguns nominalmente, elogiando a presença de tanta gente na
sessão e que assim, dará maior estímulos aos vereadores para
apresentação dos atos. Expos a necessidade de se colocar um veículo
próprio atendendo os funcionários da Prefeitura que trabalham em Nova

Itapirema e moram em Nova Aliança e vice versa, sendo que os horários
de ônibus da Pevê Tur não batem com horários de trabalho e mesmo se
acontecer, irá dificultar os custos destes funcionários. Autorizados pelo
Presidente, vários vereadores, agradeceram na oportunidade os
presentes. Foi anunciado pelo presidente que o Requerimento de número
protocolado sob número 01/2017 não foi questionado em razão do
referido pedido já estar sendo tramitado para aprovação através do
Projeto de Lei 05/2017, da ordem do dia. O Requerimento protocolado
sob número 02/2017, foi levado a discussão e questionado pelo vereador
José Aparecido Ramos, dizendo que seria melhor a contratação de outro
farmacêutico no momento e questionado também pela vereadora Dra.
Silvia Renata Patini Alves, dizendo que não seria viável o deslocamento
da farmacêutica para Nova Itapirema, pois iria afogar o atendimento no
Centro de Saúde de Nova Aliança, quando houve a justificativa do
vereador Luciano Moreti, dizendo estar em entendimento com o Senhor
Prefeito e o Secretario da Saúde e que para o momento seria aumentado
a carga horária de atendimento pela Farmacêutica de 4 (quatro) horas dia
para 6 (seis) horas dia dividindo os horários entre Nova Itapirema e Nova
Aliança e enquanto isto não acontecer, ela atenderia 2 (duas) horas dia
em Nova Aliança e 2 (duas) horas dia em Nova Itapirema. Não houve
discussão sob o requerimento protocolado sob número 03/2017. Os
requerimentos protocolados sob números 02 e 03/2017, foram colocados
em votação e aprovados por unanimidade. Com a manifestação verbal
favorável das comissões foi colocado em primeira discussão o projeto de
Lei de número 001/2017, e colocado em primeira votação nominal, foi
aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei de número 02/2017 foi
colocado em primeira discussão e teve a intervenção de diversos
vereadores, quando o vereador José Aparecido Ramos, disse que um
dos motivos a ser contra o Projeto foi de não ser convidado para a
reunião discutindo o Projeto. A vereadora Silvia protestou a criação do
cargo criado pelo índice de contratações de pessoa estar acima do limite
dos 54 (cinquenta e quatro) por cento, mesmo com as vantagens do
aumento da receita com o valor repatriado do exterior, o que ninguém
sabe se continuará ou não; e com a tirada de gratificações ou outros,
estando assim contra a criação do cargo. Usou da palavra o vereador
Marco Antonio Mansine, dizendo que em 8 (oito) anos de vereador
participou de discussões sobre muitos cargos criados e que os
vereadores nestas outras gestões, nunca procuraram saber se podia ou
não criar os cargos, sempre sendo a favor, e agora, porque estão
questionando pela criação de somente um cargo que será necessário

para a administração?. O vereador Edson Paes, questionou sobre os
valores a serem aprovados em relacionado a outro projeto, o que não se
justificava esta economia aos cofres municipais e que não foi convidado
para reunião sobre o projeto. O vereador Luciano Aparecido Moreti, pediu
a palavra, para explicar ao vereador Edson Paes e José Aparecido
Ramos, que não houve reunião para falar sobre o projeto de criação do
cargo. Foi uma coincidência de estar presente no momento em que eles
estavam tomando conhecimento dos referidos projetos, os advogados do
executivo e legislativo, estarem presentes, o que aproveitamos para pedir
explicações, não havendo reunião em grupo, sobre nomeação ou
exoneração. O vereador Valter Junior Della Coletta, usou da palavra para
discutir e pronunciou que nunca nenhum Prefeito reduziu salários para
cargos, principalmente de secretários, o que está acontecendo, sendo
que nos mandatos anteriores, houve sempre um servidor no
assessoramento direto à eles, que no caso eram ocupados pelos viceprefeitos anteriores. Que tinham de admitir que o valor da folha vem
caindo, com esta iniciativa de baixas de salários e cortes de regalias,
desonerando-as. A vereadora Neuza teve a palavra e disse estar a favor,
mas que realmente tem que haver cobranças à eles como vereadores e
ao Prefeito. Foi explicado em tempo pelo presidente, todos os pareceres
de percentuais até a presente data. Dizendo que se estão contra a
oneração segundo o Projeto de lei 02/2017, argumentando se para o
aumento do cartão magnético de alimentação em R$260,00 (duzentos e
sessenta reais), seriam contra também? Esclareceu ainda mais, que o
cartão é um bem para o funcionário, e que este tinha sido aumentado
para R$.100,00 (cem reais), ainda pelo Prefeito da época Augusto Donetti
Fajan, o qual permanece até agora e que estes gastos serão
compensados pela economia de combustível e outras despesas em
excesso. O Projeto de Lei de número 02/2017, foi colocado em primeira
votação, tendo sido aprovado pela maioria absoluta, de 5 (cinco) votos a
favor e 3 (três) votos contra, sendo eles dos vereadores Edson Paes,
José Aparecido Ramos e Dra. Silvia Renata Patini Alves. O Projeto de Lei
de número 03/2017, foi colocado em primeira discussão e em primeira
votação nominal foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei de
número 04/2017, foi colocado em primeira discussão e em primeira
votação nominal foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei de
número 05/2017, foi colocado em primeira discussão, quando o vereador
Valter Della Coletta disse das vantagens em passar o parcelamento de
Débitos em dívida ativa de 20 pagamentos para 40 pagamentos, sendo
em bem dos munícipes. O projeto de lei de número 05/2017, foi aprovado

em primeira votação nominal por unanimidade. O Projeto de Lei de
número 06/2017, foi colocado em primeira discussão e em primeira
votação nominal, foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei de
número 07/2017, foi colocado em primeira discussão e em primeira
votação nominal foi aprovado por unanimidade. Com a aprovação do
requerimento de número 03/2017, os projetos de lei de números 01, 02,
03, 04 e 07/2017, foram colocados em segunda discussão, quando todos
vereadores mantiveram seus votos da primeira votação, sendo aprovados
em primeira e segunda votação os projetos de lei de números 01, 02, 03,
04 e 07/2017, ficando para a próxima sessão à segunda discussão e
segunda votação, os projetos de lei de números 05 e 06/2017. 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 do
Vereador Luciano Aparecido Moreti 1º Secretário.

