Ata da quarta Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no dia 20
de março de 2017.

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

Aos vinte dias do mês de março 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 quarta 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, colocando a Câmara à disposição
de todos. O Secretário Luciano Moreti, também agradeceu a todos os
presentes. Foi lida a ata da 3ª sessão ordinária do dia 06 de março e
aprovada por unanimidade. Foram lidas as indicações: 17/2017 dos
vereadores Luciano Aparecido Moreti, Alexandre Danilo Scarpelli, Neusa
Aparecida Coltri Vieira, Marco Antonio Mansine, Vicente Fernandes
Junior e Valter Junior Della Coletta, sobre fixação de horário da
farmacêutica do quadro de Pessoal para oito horas; e a de número
18/2017, de autoria do vereador Vicente Fernandes Junior, solicitando a
construção de abrigo para taxi. Usou da Palavra o vereador Valter Junior
Della Coletta que agradeceu a Deus pelo nascimento de seu filho João
Lucas, dizendo deixar bem claro algumas situações e conversas dizendo
que não usa em momento algum da tribuna para fazer campanha política
e nem está interessado em votos, por que a política não é feita em
quarenta e cinco dias; a disputa eleitoral é feita em quarenta e cinco dias,
mas a política dele foi construída em trinta anos, que está preocupado
com o bem estar da população, dos jovens, dos adolescentes, crianças,
da terceira idade, com os funcionários públicos que tem que ser
valorizados, e não ser perseguidos; que usa a tribuna para mostrar com
imparcialidade, que a política é construída a partir de seus atos, atitudes
perante a população. Diz que em determinado tempo de sua vida,

resolveu tomar uma decisão muito séria, que decidiu estar ao lado do
povo de Nova Aliança, e não ficar engessado debaixo das asas do
prefeito, mas fazer seu papel ajudando o prefeito no que ele precisar; ser
útil como representante do povo, mas que o seu trabalho de fiscalização
será feito, porque ele sabe interpretar as atribuições que um vereador
tem dentro do município, que não teve o intuito de usar a tribuna para
fazer política, mas preocupado com mais de 100 servidores municipais
que recebem o salário mínimo; como o operador de máquinas que ganha
o salário de tratorista ha mais de dez anos; está preocupado com o bem
estar do povo que viu ele nascer e crescer. Disse que a política vai ser
discutida em alguns anos; em 2020, aí sim é hora de voltar a pensar em
política, batendo na tecla e reivindicando os direitos dos funcionários
públicos. Que estava de braços abertos para colher aquele funcionário
que achar e entender que está sendo perseguido, pois o seu papel é
fiscalizar, porque o servidor público merece respeito, que ele está aqui de
passagem com mandato de quatro anos, seja o prefeito ou vereador, mas
o funcionário é permanente, servindo a população até o dia em que se
aposentar, que ele irá trabalhar com a consciência até o último dia de seu
mandato, não baixando a guarda, fazendo tudo dentro da legalidade, que
não foi santo na vida, que teve suas passagens, que não é de se
vangloriar, mas o homem tem que ter consciência de que as coisas
mudaram. Disse querer deixar claro que não estava fazendo política, mas
mesmo que assim fosse, este é o direito de todos os vereadores. Que o
seu propósito é lutar com unhas e dentes para que Nova Aliança cresça e
fortaleça; que não esta fazendo oposição, mas quer trabalhar com
honestidade, dignidade e imparcialidade até o último dia de seu mandato.
O presidente deu algumas argumentações sobre o que o vereador havia
dito, reforçando que a preocupação dele e de todos vereadores para com
os servidores e pela regularização de empresas era a mesma, quando
pediu para ele que fizesse requerimento aos empresários para
regularização de suas escrituras, sendo que cabe a eles este pedido,
quanto ao funcionários, um dos pontos positivos foi todos vereadores
aprovarem o cartão magnético. O vereador Valter Junior Della Coletta
disse não fazer menção em nenhum momento prejudicando os
companheiros. Que ele só se referiu ao que toca a ele e não aos colegas,
tendo todos o mesmo direito. Foi posto em segunda discussão o projeto
de resolução número 01/2017, que dispõe sobre a gratificação do 14º.
Salário dos servidores públicos da Câmara Municipal e dá outras
providências, e em segunda votação nominal foi aprovado por
unanimidade. Foi posto em segunda discussão o projeto de resolução

número 02/2017, que dispõe sobre os benefícios de natureza alimentar,
concedidos aos servidores públicos da Câmara Municipal e dá outras
providências e em segunda votação nominal foi aprovado por
unanimidade. Com os pareceres favoráveis das comissões, foram postos
em primeira discussão: o Projeto de lei de número 11/2017, que dispõe
sobre autorização de abertura de créditos adicionais especiais e
suplementares no valor de R$.159.865,43 (cento e cinquenta e nove mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), que
colocado em primeira votação nominal foi aprovado por unanimidade. O
projeto de lei de número 12/2017, que dispõe sobre alteração da lei
número 40, de 29 de agosto de 2016 – da Lei de diretrizes orçamentárias
– LDO, foi posto em primeira discussão e em primeira votação nominal foi
aprovado por unanimidade. Foi lido pelo secretario o oficio do
Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal Augusto Donizetti Fajan solicitando
a retirada do Projeto de Lei de número 13/2017. O secretário Luciano
Aparecido Moretti, fez a leitura do requerimento protocolado sob numero
28/2017, de sua autoria solicitando a agilização do processo dos projetos
de lei de números 11 e 12/2017, de acordo com o pedido do executivo,
para segunda discussão e votação no mesmo dia, que posto em
discussão e em votação foi aprovado por unanimidade. Com a aprovação
do requerimento protocolado sob número 28/2017, foram postos em
segunda discussão os projetos de lei de números 11 e 12/2017 e postos
em segunda votação nominal foram aprovados por unanimidade. O
secretario fez a leitura do requerimento protocolado sob o número
26/2017, de autoria do vereador Valter Junior Della Coleta, solicitando do
Executivo esclarecimentos de retiradas de processos tramitados no foro
de Potirendaba. O requerimento foi posto em discussão e em votação
nominal foi aprovado por unanimidade. O secretário fez a leitura da
Moção de agradecimentos à folha do Povo pelos seus 20 (vinte) anos de
serviço, de autoria de todos vereadores, automaticamente aprovada por
unanimidade. 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.

