Ata da décima Sexta Sessão ordinária da atual Legislatura,
realizada no dia 16 de outubro de 2017.
Presidente: Vereador ALEXANDRE DANILO SCARPELLI
1º Secretário: Vereador LUCIANO APARECIDO MORETI
No décimo sexto dia do mês de outubro foi realizada com início
às vinte horas, a 16ª sessão ordinária desta legislatura, quando
os vereadores reuniram-se na Câmara Municipal de Nova
Aliança, e assinaram o termo de presença como segue:
Alexandre Danilo Scarpelli, Luciano Aparecido Moreti, Edson
Paes, José Aparecido Ramos, Neusa Aparecida Coltri Vieira,
Dra. Silvia Renata Patini Alves, Valter Junior Della Coletta e
Vicente Fernandes Junior, para esta realização. O presidente
ALEXANDRE DANILO SCARPELLI, na presença dos
vereadores acima qualificados, solicitou a presença da SRA.
ALIANDRA ROSA VITORIANO, suplente, que, após ter ela
prestado o compromisso de posse, de acordo com o Regimento
Interno desta Casa de Leis assumindo o compromisso de
Exercer com dedicação e lealdade, o mandato, respeitando a lei
e promovendo o Bem Geral do Município, declarou legalmente
empossada como vereadora, por período indeterminado, até
que dure a licença do Vereador Marco Antonio Mansine,
ordenando a oficialização do ato e passando ela fazer parte
integrante da Câmara Municipal de Nova Aliança, a partir desta
sessão. Havendo número legal, pedindo a proteção de Deus,
foi declarada aberta a Sessão, com agradecimentos a todos os
presentes. A ata da 15ª sessão ordinária do dia 02 de outubro
de 2017, foi distribuída anteriormente tendo sido aprovada por
unanimidade. O secretario fez a leitura da indicação de número
61, 62, 63 e 64/2017. Fez uso da palavra a vereadora Dra.
Silvia Renata Patini Alves, que pela necessidade e o bom
atendimento ao público, solicitou a abertura do Centro de Saúde
nos sábados, domingos e feriados atá as vinte e quatro horas ou
senão pelo menos até as dez horas, sendo dias mais

procurados pelos usuários e não tendo atendimento a vida das
pessoas esta em jogo. Usou da palavra o vereador José
Aparecido Ramos, que primeiramente cumprimentou todos os
professores pelo seu dia, deu boas vindas à vereadora em
exercício Aliandra Rosa Vitoriano, reforçando a importância que
tem as mulheres junto aos homens nesta Câmara. Comentou
sobre a matéria colocada em jornal, das contas do ex-prefeito
de 2015 não aprovadas, disse que isto é um fato que sempre
aconteceu com contas com ressalvas de outros prefeitos e
sempre foi conversado e aprovado sem nenhum problema, acha
ele que isto não devia acontecer, já que esta matéria encontrase em recursos. Diz ser interessante, que este mesmo jornal,
publicou em exercícios passados uma máquina que foi
superfaturada, que ele nunc usou disso para prejudicar
ninguém, que isto não do feitio de ninguém. Diz que hoje ele
não é vidraça e que podia muito bem tacar pedras na
administração, criticar feitos de vereadores. Disse que esta foi
uma situação para queimar o companheiro, dizendo que o Lula,
todo mundo critica e se for candidato irá ganhar a eleição, disse
que ninguém fala dos bens deixados pelo ex-prefeito, que esta
conta em recurso foi para manter os funcionários em boa
situação, achando que esta administração não pode cair no
mesmo erro. Fez uso da palavra o veredor Valter Junior Della
Coletta, parabenizando a Nov Veredora Aliandra Rosa Vitoriano,
que ocupa este posto por merecimento dela, tomando assim um
lugar que seu pai o saudoso João Rosa Vitoriano ocupou com
destaque por muitas legislações. O secretario fez a leitura do
requerimento protocolado sob número 116/2017, solicitando da
Câmara a aprovação para agilizar o processo de aprovação dos
Projetos de Lei de números 57, 58, 59 e 60, para uma única
sessão, o qual foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei
de número 25/2017, sobre o PPA para 2018/2021 do Município
de Nova Aliança foi colocado em segunda discussão e em
segunda votação foi aprovado por unanimidade. Foi colocado
em segunda discussão o Projeto de Lei 50/2017, que estabelece

o perímetro Urbano de Nova Aliança, que colocado em segunda
votação, foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em
segunda discussão o projeto de lei 53/2017, que institui a
obrigatoriedade de Implantação do Espaço Árvores, que
colocado em segunda votação foi aprovado por unanimidade Foi
colocado em segunda discussão o projeto de lei de número
54/2017, e colocado em segunda votação foi aprovado por
unanimidade. Foi colocado em segunda discussão o Projeto de
lei de número 55/2017, que dispõe sobre a criação do Emprego
permanente provido em Concurso de Supervisor de Ensino, que
colocado em segunda votação foi aprovado por unanimidade.
Com os pareceres favoráveis:
Foi colocado em primeira
discussão o projeto de lei de número 57/2017, que dispõe sobre
a Implantação do programa de Demissão Voluntária – PDV, que
colocado em primeira votação foi aprovado por unanimidade; O
Projeto de Lei de número 58/2017, que dispõe sobre
suplementação no valor de R$.153.000,00, foi colocado em
primeira discussão e em primeira votação foi aprovado por
unanimidade; Foi colocado em primeira discussão o Projeto de
lei de número 59/2017, que dá Nova Redação ao § 2º do Artigo
2º da Lei Municipal nº 41/2017 e em primeira votação foi
aprovado por unanimidade; O Projeto de Lei de número
60/2017, foi apresentado correto no valor de R$.2.196,700,00
para suplementações, quando os valores indicados no Oficio, foi
de R$.1.105.700,00; O referido Projeto foi colocado em primeira
discussão e em primeira votação foi aprovado por unanimidade.
Com a aprovação do requerimento protocolado sob número
116/2017, os projetos de Lei de números 57, 58, 59 e 60/2017,
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, lavrada a
presente ata por Dermival Camargo, sob a supervisão do
Vereador Luciano Aparecido Moreti, 1º Secretário.

