Ata da décima primeira Sessão ordinária da atual Legislatura, realizada
no dia 07 de agosto de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
Ao sétimo dia do mês de agosto 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 décima primeira Sessão ordinária da atual Legislatura.
Feita a chamada e havendo número legal, invocando a proteção de Deus,
foi declarada aberta a Sessão, com agradecimentos a todos os
presentes. As atas da 10ª sessão ordinária; 3ª e 4ª sessões
extraordinárias foram distribuídas anteriormente, e em sessão foram
aprovadas em votação nominal por unanimidade. O secretario fez a
leitura das indicações, 46/2017, sobre equipamentos aos funcionários
para serviços de risco; e 47/2017, para colocação de bebedouros estando
a disposição dos trabalhadores rurais ambos de autoria do vereador José
Aparecido Ramos; 48/2017, de autoria de Luciano Aparecido Moreti e
outros, solicitando assinatura de convênio junto à Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo e 49/2017, de autoria da
vereadora Neusa Aparecida Coltri Vieira, solicitando lombada nas Ruas
Vicente Mendicino e Rua São Paulo. Usou da palavra o vereador Valter
Junior Della Coletta que agradeceu a todos os presentes e em particular
a presença do Sr. Prefeito Municipal Augusto Donizetti Fajan e
esclarecendo o encaminhamento de um requerimento datado de
09/05/2017, solicitando o percentual da reposição salarial ou reajuste
salarial aos servidores públicos no exercício de 2017, fazendo a
justificativa que faz se necessário estes atos do Executivo que fazem jus
à reposição salarial anual, que ele deve por isso lutar para que o salário
dos servidores não fique defasado, já que o salário mínimo sobe todo ano
e se não houver reposição salarial seus salários ficarão defasado e que
diversos funcionários chegarão receber o salário mínimo, aproveitou do
momento para ler o oficio em nome de Edson Paes, José Aparecido
Ramos, Valter Junior Della Coletta e Dra. Silvia Renata Patini Alves

encaminhado ao Deputado Carlão Pignatari, solicitando a doação de uma
viatura para a Policia Militar do município de Nova Aliança. Foi lido pelo
secretario, o Requerimento protocolado sobre número 89/2017, pedindo
agilidade para discussão e votação dos Projetos de Lei de números 32,
33 e 34/2017 devendo ser tramitados para aprovação em uma única
sessão, o qual foi colocado em discussão e em votação foi aprovado por
unanimidade. Na oportunidade foram lidas as respostas de requerimentos
do Prefeito Municipal ao Presidente da Câmara de números 82, 83 e 84.
Com os pareceres favoráveis das comissões, foram colocados em
primeira discussão quando foi questionado pelos vereadores Edson Paes
e outros, sobre uma data sem precisão na justificativa do Projeto de Lei
número 32/2017. Em sequencia foram aprovados em primeira votação
nominal por unanimidade, os Projetos de lei 32/2017 que autoriza o poder
Executivo a efetuar o cancelamento da dívida proveniente do lançamento
da taxa de conservação de estradas rurais e dá outras providências,
33/2017 que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor
de R$.22.671,70 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e
setenta centavos); 34/2017, Que dispõe sobre o Serviços voluntário e dá
outras providências; 35/2017 que institui a brigada municipal de proteção
contra incêndio; 36/2017, Que dispõe sobre Nova Função e denominação
do Centro Cultural Dirson Camargo e 37/2017 Que dispõe sobre
aprovação do Programa Municipal de Educção Ambiental de Nova
Aliança. O Presidente vereador Alexandre Danilo Scarpelli anunciou que
os projetos de Lei 38/2017, que dispõe sobre alteração do Anexo III do
quadro dos Cargos efetivos e em comissão e altera a Lei 08/2003 e
05/2013 e de número 39/2017, que dispõe sobre a estrutura
Administrativa e Organizacional Junto aos Empregos em Comissão no
Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de Nova Aliança, seriam
estudados e entrariam em discussão e votação na Próxima sessão
ordinária. Com a aprovação do requerimento protocolado sob número
89/2017, os Projetos de Lei de números 32/2017, 33/2017 e 34/2017,
foram colocados em segunda discussão e em segunda votação foram
aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a se tratar, o
presidente declarou encerrada a Sessão, da qual eu Dermival Camargo
lavrei a presente ata sob a supervisão do Vereador Luciano Aparecido
Moreti, 1º Secretário.

