Ata da Sessão do dia 06 de julho de 2020.
Ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada aos 06 dias do mês de julho
de 2020. Presidência: José Gustavo Braga Coluci. Secretaria: Gideon dos Santos e
Francisco Donizeti Pereira. Vereadores Presentes: Alan João Orlando, Alessandro Rossi
Bertazi, Eduardo Alexandre Moreira da Silva, Élcio Gustavo Silveira Arruda, Marcelo
Ozelin e Renato Pires da Rosa. Havendo número legal, o Senhor Presidente deu por
aberta a sessão. Por conseguinte, O Senhor Presidente solicitou a dispensa da leitura da
ata da sessão anterior, visto que os vereadores já tomaram conhecimento de seu
conteúdo previamente. Dispensada a leitura da ata com concordância unânime dos
presentes no Plenário, a mesma foi submetida à discussão e votação e foi aprovada por
unanimidade dos presentes com a ausência dos Vereadores: Ismael Miguel da Silva e
Sérgio Rodrigo de Oliveira. O Senhor 1º Secretário fez a leitura das matérias constantes
do Expediente: Recebidos do Executivo: Ofício nº 301/2020, em atenção
ao Requerimento nº 184/2020, do Vereador José Gustavo Braga Coluci – solicitando
saber se existe algum estudo para se faça a pavimentação da Rua Lino Ribeiro na
Estância dos Granjeiros. Ofício nº 302/2020, em atenção ao Requerimento nº
185/2020, do Vereador José Gustavo Braga Coluci – solicitando saber se existe um
sistema próprio do Executivo Municipal para a irrigação em locais onde foram plantadas
mudas de árvores e canteiros centrais que receberam paisagismo. Ofício nº
303/2020, em atenção ao Requerimento nº 186/2020, do Vereador José Gustavo Braga
Coluci – solicitando informações sobre a possibilidade de retirada de trailer de lanche
localizado na rua Benedito Leonel. Ofício nº 304/2020, em atenção ao Requerimento nº
187/2020, do Vereador José Gustavo Braga Coluci – solicitando saber se o Executivo
Municipal tem conhecimento que, na Avenida Assad Taiar, existe uma árvore seca onde
seus galhos estão correndo o risco de cair em cima de pedestres. Ofício nº 305/2020, em
atenção ao Requerimento nº 188/2020, do Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda –
solicitando melhorias na Avenida Nossa Senhora Aparecida, pois moradores relataram
muitos afundamentos, água empossada, buracos e muito mato nas calçadas em
praticamente toda sua extensão. Ofício nº 306/2020, em atenção ao Requerimento nº
192/2020, do Vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira – solicitando saber se o Executivo
Municipal está efetuando os pagamentos referentes à Dedicação Exclusiva e Progressão
Funcional via não acadêmica. Ofício nº 307/2020, em atenção ao Requerimento nº
191/2020, do Vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira – solicitando informações sobre
redutores de velocidade na Rua Valentim Fratini no Jardim Recreio. O Vereador Sérgio
Rodrigo de Oliveira assumiu seu assento no plenário. Ofício nº 308/2020, em atenção
ao Requerimento nº 208/2020, do Vereador José Gustavo Braga Coluci – solicitando
informações sobre a possibilidade de o Executivo solicitar a empresa concessionária do
estacionamento rotativo, para que a mesma faça ampla divulgação dos sistemas de
cobrança. Ofício nº 309/2019, em atendimento a Lei Municipal 3.194/2015,
encaminhando Cópia digital dos documentos que compõe o processo licitatório –
Concorrência Pública nº 009/2020; à Comissão de Obras e Serviços Públicos. Recebido
de Diversos: Ofício s/ nº, do Solar dos Jovens de Ontem, encaminhando prestação de

contas referentes à 05ª e à 06ª parcelas do Termo de Fomento 09/2020 de 13/12/19; à
Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício s/ nº, do Solar dos Jovens de Ontem,
encaminhando prestação de contas referentes à 03ª parcela e à 1ª e à 2ª parcelas do
aditivo do exercício 2020, do Termo de Fomento 03/2020 de 25/03/20; à Comissão de
Finanças e Orçamento. O Vereador Ismael Miguel da Silva assumiu seu assento no
plenário. Ofício s/nº, da Egrégia Segunda Câmara e do Egrégio Tribunal Pleno do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE-SP - Referente ao processo TC006204.989.16-4; Dado Conhecimento a Casa. Recebido dos Senhores Vereadores:
Requerimento apresentado pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: N° 233/2020,
voto de pesar pelo falecimento do senhor AFRODIZIO BRAZ DE HOLANDA;
Despacho Favorável. Requerimento apresentado pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira
Arruda: N° 234/2020, voto de pesar pelo falecimento do senhor ALBERTO CARLOS
GONÇALVES; Retirado pelo Autor. Requerimento apresentado pelo Vereador Élcio
Gustavo Silveira Arruda: N° 235/2020, voto de pesar pelo falecimento do
senhor EDWARD DE SOUZA LEMES; Despacho Favorável. Requerimento
apresentado pelo Vereador José Gustavo Braga Coluci: N° 236/2020, solicitando
informações sobre a concessão de abono salarial emergencial aos profissionais que
diretamente trabalham no combate ao Coronavírus; Aprovado por unanimidade.
Requerimento apresentado pelo Vereador Gideon dos Santos: N° 237/2020, solicitando
informações sobre a atuação do conselho tutelar nas entregas de notificação aos pais que
deixaram de retirar os materiais escolares nas unidades de educação; Aprovado por
unanimidade. Requerimento apresentado pelo Vereador Gideon dos Santos: N°
238/2020, solicitando informações sobre a reforma da FEPASA; Aprovado por
unanimidade. Requerimento apresentado pelo Vereador Gideon dos Santos: N°
239/2020, solicitando informações a respeito da reforma das grades do calçadão Neno
Perondi; Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo Vereador Gideon
dos Santos: N° 240/2020, solicitando informações sobre as ações relacionadas ao Covid
19; Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo Vereador Élcio Gustavo
Silveira Arruda: N° 241/2020, solicitando informações sobre a construção de 100 casas
populares via governo do estado no município; Aprovado por unanimidade.
Requerimento apresentado pelo Vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira: N° 242/2020,
solicitando informações sobre a Emenda Modificativa Nº 11/2019, de sua autoria, o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a Obras (Construção de Muro), na
EMEI Prof. Alcides Salzano; Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado
pelo Vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira: N° 243/2020, solicitando informações sobre
a Emenda Modificativa Nº 11/2019, de sua autoria, o valor de R$ 52.000,00 (Cinquenta
e dois mil reais), destinados à reforma (Colocação de Piso nas Salas de Aula), na EMEF
do CAIC Prof. João Teixeira; Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado
pelo Vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira: N° 244/2020, solicitando informações sobre
a Emenda Modificativa Nº 11/2019, de sua autoria, o valor de R$ 10.444,54 (Dez Mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), destinados à
aquisição de ares condicionados e Bebedouro Industrial, para a Casa de Apoio de
Barretos; Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo Vereador Sérgio

Rodrigo de Oliveira: N° 245/2020, solicitando informações sobre a Emenda
Modificativa Nº 11/2019, de sua autoria, o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil,
Reais), destinados à subvenção, auxilio, convênio, transferência voluntária, termo de
cooperação ou fomento a ser elaborado com o Hospital do Amor de Barretos, com o
objetivo de prestar auxílio aos pacientes que realizam tratamentos na referida entidade;
Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo Vereador Eduardo
Alexandre Moreira da Silva: N° 246/2020, solicitando informações quanto às
intervenções que foram realizadas no asfalto em vias públicas nos meses de maio e
junho; Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo Vereador Francisco
Donizeti Pereira: N° 247/2020, solicitando saber se existe a possibilidade de que sejam
realizados estudos para avaliar as condições para ligação de rede de esgoto em um
imóvel localizado na Avenida Comendador Assad Taiar, altura do número 2.450,
utilizando-se do esgoto da Rua Dr. Décio Vieira Palma ou buscar informações junto à
concessionária de serviços de água e esgoto do município e Agência Reguladora, para
que sejam executados os serviços necessários; Aprovado por unanimidade. Indicação
apresentada pelo Vereador Renato Pires da Rosa: Nº 200/2020, sugerindo que seja dada
a denominação de PR. DANIEL DELGADO AGUILAR a uma das ruas ou logradouro
público de Porto Ferreira. Indicação apresentada pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira
Arruda: Nº 201/2020, sugerindo a revitalização da imagem do cristo, no cemitério Cristo
Rei, com pintura, paisagismo e iluminação. Indicação apresentada pelo Vereador Élcio
Gustavo Silveira Arruda: Nº 202/2020, sugerindo a revitalização da imagem do cristo,
na entrada da cidade no Residencial do Redentor, com nova pintura, iluminação,
identificação e paisagismo na praça local. Indicação apresentada pelo Vereador Alan
João Orlando: Nº 203/2020, sugerindo a possibilidade de a Secretária de Cultura
organizar eventos online (lives) com cantores da nossa cidade para arrecadar alimentos e
insumos médicos para o combate ao COVID-19, em caráter emergencial. Indicação
apresentada pelo Vereador Marcelo Ozelin: Nº 204/2020, sugerindo que seja enviado às
empresas do município protocolo de como proceder quando da apresentação de sintomas
do coronavírus. Indicação apresentada pelo Vereador Eduardo Alexandre Moreira da
Silva: Nº 205/2020, sugerindo sinalização de trânsito no local onde foi realizado
recapeamento na Vila Sybilla e jardim Annibal. Indicação apresentada pelo Vereador
Francisco Donizeti Pereira: Nº 206/2020, sugerindo construção de lombofaixa na
Avenida Comendador Assad Taiar, altura do número 2.450. Indicação apresentada pelo
Vereador Francisco Donizeti Pereira: Nº 207/2020, sugerindo a remoção de uma árvore
na Avenida Prof. Henrique da Mota Fonseca Junior, num erro 1.184, Vila Daniel.
Indicação apresentada pelo Vereador Francisco Donizeti Pereira: Nº 208/2020,
sugerindo o prolongamento dos serviços de nivelamento e cascalhamento na Avenida
Lázaro José de Araújo. Indicação apresentada pelo Vereador Francisco Donizeti Pereira:
Nº 209/2020, sugerindo que seja dada a denominação de CARLOS CELESTE TRALDI
a uma das ruas ou logradouro público de Porto Ferreira. Nada mais havendo a tratar no
Expediente, o Senhor Presidente deixou a palavra livre inicial. Não havendo inscrito, o
Senhor Presidente solicitou a dispensa do intervalo regimental para dar entrada nas
matérias constantes da Ordem do Dia. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Por

conseguinte, deu-se entrada na Ordem do Dia. Ordem do Dia: Parecer Conjunto das
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Defesa do Meio Ambiente,
Obras e Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, Esportes e Turismo, Segurança
Pública, Saúde e Educação favorável ao Projeto de Lei nº 13/2020, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2021 e dá outras
providências; Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 13/2020, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2021 e dá outras
providências; Aprovado por unanimidade em Primeira discussão. Parecer Conjunto das
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Cultura e Assistência Social
favorável ao Projeto de Lei nº 16/2020, em caráter de urgência, que autoriza o Executivo
a abrir crédito adicional especial; Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 16/2020,
em caráter de urgência, que autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial;
Aprovado por unanimidade em Primeira discussão. Parecer Conjunto das Comissões de
Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Cultura e Assistência Social favorável ao
Projeto de Lei nº 17/2020, em caráter de urgência, que autoriza o Executivo a abrir
crédito adicional especial; Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 17/2020, em
caráter de urgência, que autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial;
Aprovado por unanimidade em Primeira discussão. Por conseguinte, o Senhor
Presidente deixou a palavra livre final. Fizeram uso da palavra os Vereadores: Élcio
Gustavo Silveira Arruda, Sérgio Rodrigo de Oliveira, Alan João Orlando, Alessandro
Rossi Bertazi, Francisco Donizeti Pereira e Gideon dos Santos, que da tribuna teceram
comentários sobre vários assuntos. Não havendo mais inscrito, o Senhor Presidente fez o
uso da palavra e proferiu o seguinte discurso: “Senhores vereadores, cidadãos, aqueles
que nos acompanham pelo site do poder legislativo, pela Rádio Comunidade FM, pelo
“Facebook” da Câmara Municipal, uma Boa Noite. O Senhor Presidente estendeu os
parabéns ao filho do Vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira pelo aniversário dele. O
Senhor Presidente parabenizou o Vereador Alan João Orlando por ter apresentado o
Requerimento Nº 203/2020, sugerindo a possibilidade de a Secretária de Cultura
organizar eventos online (lives) com cantores da nossa cidade para arrecadar alimentos e
insumos médicos para o combate ao COVID-19, em caráter emergencial. O Senhor
Presidente ressaltou as obras que estão sendo feitas no município graças à aprovação do
Empréstimo de 26 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. O Senhor
Presidente informou para os pré-candidatos a Vereador do município que façam as
respectivas pré-campanhas apresentando propostas para a cidade e não denegrindo a
atual Legislatura desta Casa de Leis. O Senhor Presidente parabenizou o Vereador
Eduardo Alexandre Moreira da Silva pelo Requerimento N° 246/2020, solicitando
informações quanto às intervenções que foram realizadas no asfalto em vias públicas nos
meses de maio e junho. O senhor Presidente agradeceu ao site Porto Ferreira Hoje por
publicar notícias sobre esta Casa de Leis. O Senhor Presidente agradeceu ao radialista
Paulo Carvalho por retransmitir a fala dos vereadores no programa “Abordagem
Regional” na Rádio Comunidade FM. O Senhor Presidente agradeceu o Jornal do Porto
por publicar matérias sobre o Poder Legislativo Municipal.” O Senhor Presidente deu
por encerrada a sessão com salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Eu, Gideon dos

Santos, 1º Secretário, redigi a presente ata que depois de lida e achada conforme, será
assinada pela Mesa. Plenário Syrio Ignatios, 06 de julho de 2020.

