Ata da segunda Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada no dia
20 de fevereiro de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
Aos vinte dias 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 segunda 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 com os senhores
vereadores. O Secretário Luciano Moreti, também agradeceu a todos os
presentes, com as mesmas intenções do presidente. Foram lidas as
indicações: 04/2017 da vereadora Neusa Aparecida Coltri Vieira com
regime mais duro aos que transitam com carros no calçadão e 05/2017,
sobre lombadas na Rua Sebastião Catelani e Vicente Mendicino;
06/2017, de Vicente Fernandes Junior, Valter Junior Della Coletta e
Luciano Aparecido Moreti, sobre recolhimentos de tributos municipais
através de agências bancárias; 07/2017 de Danilo Alexandre Scarpelli,
sobre implantação e composição de uma banda sinfônica; 08/2017 de
Vicente Fernandes Junior e Neusa Aparecida Coltri Vieira, sobre o
asfaltamento da Creche de Nova Aliança; 09/2017 de Neusa Aparecida
Coltri Vieira e Vicente Fernandes Junior, sobre a colocação de
ventiladores no refeitório da Escola de Nova Itapirema; 10/2017 de
Vicente Fernandes Junior e Neusa Aparecida Coltri Vieira, construção
lombadas na Avenida Francisco Gabarrão e Rua Adolfo. Usou da
palavra o vereador José Aparecido Ramos elogiando o Projeto de
regulamentação do loteamento da vendinha, o qual se encontra com a
documentação necessária. Disse a respeito do facebook, que através
dele as pessoas são expostas a críticas e em atritos, como aconteceu
com ele e o vereador Luciano Moreti, quando foi comentado que a
internet de Nova Itapirema estava fora do ar, porque ele não havia pago
as contas da mesma, levado em consideração pelo então vereador,
Luciano Moreti; ele disse que os vereadores são vidraças tem horas e

que todos querem tacar pedras, mas vieram a saber através da
contabilidade que estas contas estavam pagas. O vereador Luciano
Moreti usou da palavra para dizer que este caso com o vereador José
Aparecido Ramos realmente aconteceu, mas entraram em entendimento
e acredita que entre eles não ficou nenhum rancor. Foi explicado pelo
presidente quando apontado pelo vereador José Aparecido Ramos, que
não foi elaborado o Projeto do Bom Retiro por se encontrar com a
documentação da parte social, incompleta. Que é de interesse do
Município colocar todos os loteamentos em dia, o que é bom para o
município, aumentando a arrecadação. Além do Bom Retiro tem os
bairros; Jardim do Sol, Jardim Paraíso, conjuntos habitacionais CDHU C,
D e D2 e um de Nova Itapirema. Usou da palavra o vereador Valter Junior
Della Coletta, dizendo se sentir orgulhoso com a iniciativa da
regularização do Loteamento da Vendinha. Comentou a ideia do
presidente em colocar no ar imagens de sessões da Câmara, quando
estiver realmente bem estruturado para isso, para que o povo não venha
contrariar as verdades. Disse que a câmara tem que ter seu prédio
próprio, dizendo em alugar um local para seu funcionamento. Foi
debatido pelo presidente que disse que a intensão não é alugar mas
construir um prédio próprio, quando colocado no orçamento,
necessitando também de um terreno, sobre doação ou liberação da
Prefeitura, quando com a autorização do presidente O Sr. Marcelo
Alonso Paschoal se manifestou dizendo da possibilidade de doar um
terreno para construção da Câmara no loteamento Quinta da Mata. Em
tempo, a vereadora Dra. Silvia Renata Patini Alves, ressaltou que o que
ela disse na sessão passada foi de reservar também um horário até que
não construa uma pista de skate, das 12 às 18 horas na Rua frente a
Escola Gabriel Cozzetto - Praça Simão Daud, como também ela não
estava contra o funcionamento da farmácia em Nova Itapirema, mas que
com o horário de quatro horas somente iria prejudicar o trabalho da
farmacêutica, quando também o vereador José Aparecido Ramos,
ressaltou que havia dito na sessão passada, que esperava que o
vereador Valter Junior Della Coletta, não se arrependesse do que disse
sobre fornecimento de condução para ajudar o funcionário remanejado e
que ele também foi remanejado e estava feliz. Foi colocado em segunda
votação o Projeto de Lei de número 05/2017, que dispõe sobre
parcelamento de Débitos Inscritos na Dívida Ativa, passando de 20 para
40 pagamentos. O projeto 05/2017, foi colocado em segunda votação
nominal e aprovado por unanimidade. Foi colocado em segunda votação
discussão, o Projeto de lei de número 06/2017, que institui o Programa de

Recuperação Fiscal - REFIS e colocado em segunda votação nominal foi
aprovado por unanimidade. Com o parecer favorável das comissões, foi
colocado em primeira discussão o Projeto de Lei de número 08/2017, que
dispõe sobre distribuição de honorários de sucumbência aos
procuradores do Município e colocado em primeira votação nominal foi
aprovado por unanimidade. Foi colocado em primeira discussão o projeto
de lei de número 09/2017, que dispõe sobre a inclusão de área na zona
de expansão Urbana do Município de Nova Aliança e colocado em
primeira votação nominal sendo aprovado por unanimidade. Foi colocado
em primeira discussão o Projeto de lei de número 10/2017, que Institui o
regulamento disciplinar e de funcionamento da feira dos produtores rural
Municipal a ser realizada no Município de Nova Aliança. Usou da palavra
o vereador Valter Junior Della Coletta manifestando a satisfação em
poder apresentar junto com os vereadores, Vicente Fernandes Junior e
Luciano Moreti, o referido Projeto de Lei, quando os produtores do
município de Nova Aliança vão poder expor seus produtos rurais, da
agricultura familiar em seu próprio Município, com local e dia pré
determinados e fixos. Colocado em primeira votação nominal, o Projeto
de lei número 10/2017, foi aprovado 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.

