Ata da décima segunda Sessão ordinária da atual Legislatura,
realizada no dia 21 de agosto de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
A decima segunda sessão ordinária do dia 21 de agosto de
2017, realizada com início às vinte horas, deixou de ser
gravada por motivos técnicos, reconhecido após o teste no final
da sessão, quando os vereadores reuniram-se na Câmara
Municipal de Nova Aliança, e assinaram o termo de presença:
Alexandre Danilo Scarpelli, 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 referida Sessão ordinária da atual Legislatura. Feita a
chamada e havendo número legal, pedindo a proteção de Deus,
foi declarada aberta a Sessão, com agradecimentos a todos os
presentes. A ata da 11ª sessão ordinária; foi distribuída
anteriormente e em sessão foi aprovada em votação nominal
por unanimidade. O secretario fez a leitura das indicações,
50/2017, de autoria da vereadora Neusa Aparecida Coltri Vieira
sobre denominação de Rua com o nome de Elvaristo Fernandes
de Oliveira; 51/2017 de autoria do vereador Vicente Fernandes
Junior sobre a necessidade de construção de rotatória na
confluência da Avenida Francisco Pereira dos Santos e Gotard.
Usou da palavra o vereador Valter Junior Della Coletta que
agradeceu a todos os presentes e expos a situação da
necessidade de rever o aumento compatível dos servidores de
acordo com a disponibilidade, quando muitos funcionários
passarão a receber o salário mínimo e debateu a inconveniência
de se criar os cargos em comissão especificados, embora
diferenciados, quando os mesmos já foram criados neste

exercício no provimento permanente. O presidente deu a
entender a ele o porque da matéria. Foi lido pelo secretario, o
Requerimento protocolado sobre número 94/2017, pedindo
agilidade para discussão e votação dos Projetos de Lei de
números 40 e 42, para serem discutidos e votados em uma
única sessão, para aprovação pela necessidade que exigem as
matérias. O requerimento foi discutido e aprovado por votação
unânime. Deixou de constar na ata da 11ª sessão ordinária a
primeira discussão e primeira votação do Projeto de Lei de
número 26/2017, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para
elaboração do orçamento de 2018, que com parecer favorável
foi discutida e aprovada pelos senhores vereadores em primeira
votação nominal. O projeto de Lei de número 26/2017 foi
colocado em segunda discussão e em segunda votação nominal
foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em segunda
discussão o projeto de lei número 35/2017 que institui a brigada
municipal de proteção contra incêndio e em segunda votação
nominal foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em
segunda discussão o Projeto de lei número 36/2017, Que dispõe
sobre Nova Função e denominação do Centro Cultural Dirson
Camargo, que colocado em segunda votação nominal foi
aprovado por unanimidade. Foi colocado em segunda discussão
o projeto de lei de número 37/2017 Que dispõe sobre aprovação
do Programa Municipal de Educação Ambiental de Nova
Aliança, que colocado em segunda votação nominal foi
aprovado por unanimidade. Com os pareceres favoráveis das
comissões, foram colocados em primeira discussão: o projeto de
Lei número 40/2017, que dispõe sobre abertura de crédito
adicional Especial no valor de R$.50.335,82 (cinquenta mil,
trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), e colocado
em primeira votação foi aprovado por unanimidade; Projeto de
lei número 41/2017, que dispõe sobre a instituição da política de
proteção aos mananciais de água, destinado ao abastecimento
público, que colocado em primeira votação foi aprovado por
unanimidade; Projeto de lei de número 42/2017, que dispõe

sobre revogação da lei que autoriza a concessão de subvenção
ao Instituto Riopretense dos cegos trabalhadores e colocado em
primeira votação foi aprovado por unanimidade; Projeto de lei de
número 43/2017, que dispõe sobre a alteração do Anexo VI do
quadro de referências de pagamento dos plantões da área da
saúde Municipal, quando foi questionado pelo vereador José
Aparecido Ramos sobre a disparidade entre horário e valores
dos motoristas de ambulância, quando o presidente procurou
esclarecer a ele como os serviços irão ser aplicados; Projeto de
lei de número 44/2017, que dispõe sobre criação, extinção de
cargo e reclassificação das referências dos empregos em
comissão e efetivo que especifica, do quadro de pessoal da
Prefeitura, que colocado em primeira votação nominal foi
aprovado por unanimidade; Projeto de lei 45/2017, que dispõe
sobre a criação dos empregos em comissão de diretor de escola
Infantil e Pré Escola e Altera o o Anexo III do subquadro das
creches e pré escolas do quadro do magistério e inclui o
emprego permanente Provido em concurso de Supervisor de
ensino no Anexo II do subquadro do magistério Municipalizado
no qual foi proposto por todos os vereadores através de
emenda, que seja feita a exclusão do artigo 5º na sua totalidade
e consequentemente o artigo 6º, que complementava o artigo 5º
sobre a criação do emprego de Supervisor de Ensino, sendo o
mesma aprovada por unanimidade. Tendo sido aprovado a
emenda e com a exclusão dos referidos artigos, o Projeto de lei
número 45/2017, foi colocado em primeira discussão e colocado
em primeira votação foi aprovado por unanimidade, o qual
passará para segunda discussão e segunda votação na próxima
sessão ordinária com as devidas alterações com novas
numerações os artigos subscritos pela comissão de Justiça e
Redação.
Com os pareceres favoráveis das comissões foi
colocado em primeira discussão o Projeto de lei complementar
número 46/2017, quando o vereador Valter Della Coletta, fez
uso da palavra para discussão do projeto. Houve debate sobre
estas referencias entre o vereador e o presidente da Câmara. O

presidente colocou o Projeto em primeira votação nominal o
qual foi empatado e provado com o voto do presidente, tendo os
votos contrários dos vereadores, Edson Paes, José Aparecido
Ramos, Dr. Silvia Renata Patini Alves e Valter Junior Della
Coletta. Com a aprovação do requerimento protocolado sob
número 94/2017, foram colocados em segunda discussão e em
segunda votação foram aprovados os Projetos de Lei de
números 40 e 42/2017. Não havendo mais nada a se tratar, o
presidente declarou encerrada a Sessão, mandada lavrar a
presente ata sob a supervisão do Vereador Luciano Aparecido
Moreti, 1º Secretário.

