Ata da Sessão do dia 12 de julho de 2021.
Ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada aos 12 dias do mês de julho
de 2021. Presidência: Alan João Orlando. Secretaria: Luciane Lourenço Pereira de
Sousa e Priscila Franco de Oliveira. Vereadores Presentes: Élcio Gustavo Silveira
Arruda, João Lázaro Batista, Marcelo Nery de Oliveira, Marcelo Ozelin, Pedro Celso
Wanderley de Melo, Renato Pires da Rosa, Ricardo Luís Patroni e Sérgio Rodrigo de
Oliveira. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberta a sessão. Em
sequência, o Senhor Presidente informou sobre os dados da Covid-19 no município,
estado e no país referente ao período de 05 de julho a 11 de julho de 2021. Por
conseguinte, o Senhor Presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio pelas
vítimas de Covid-19. Após o minuto de silêncio, 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. Em seguida, a Senhora 1ª Secretária fez a
leitura das matérias constantes do Expediente: Recebidos do Executivo: Of. nº 85/2021,
encaminhando o Projeto de Lei nº 26/2021, em caráter de urgência, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial; às Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento. Of. nº 88/2021, encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 14/2021, em caráter de urgência, que altera dispositivos da Lei
Complementar Municipal nº 111, de 31 de maio de 2011; às Comissões de Justiça e
Redação; Finanças e Orçamento e Saúde. Of. nº 320/2021, em atenção ao Requerimento
nº 294/2021, da Vereadora Priscila Franco de Oliveira, solicitando informações quanto
ao motivo do não fornecimento de pulseiras para monitoramento de pacientes com
suspeita de COVID-19 no município. Of. nº 321/2021, em atenção ao Requerimento nº
295/2021, da Vereadora Priscila Franco de Oliveira, solicitando informações sobre o
prédio ao lado da USF “Augusto Pirondi”, no bairro Parque Residencial do Redentor.
Of. nº 322/2021, em atenção ao Requerimento nº 296/2021, da Vereadora Priscila
Franco de Oliveira, solicitando informações quanto ao pagamento dos 40% de
insalubridade aos servidores públicos municipais da área da Saúde. Of. nº 323/2021, em
atenção ao Requerimento nº 297/2021, da Vereadora Priscila Franco de Oliveira,
solicitando, à BRK Ambiental, que seja estudada a possibilidade da suspensão do corte
de água, haja vista que é essencial para a saúde da população, principalmente em meio à
pandemia do COVID-19. Of. nº 324/2021, em atenção ao Requerimento nº 300/2021, do
Vereador Ricardo Luís Patroni, solicitando informações sobre a instalação de uma torre
em imóvel residencial, localizada na Avenida Mariano Procópio, número 1020, bairro
Jardim Aeroporto. Of. nº 325/2021, em atenção ao Requerimento nº 301/2021, do
Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda, solicitando informações sobre o espaço público
denominado “Parque do Povo” no bairro Parque Residencial do Redentor. Of. nº
326/2021, em atenção ao Requerimento nº 302/2021, da Vereadora Luciane Lourenço
Pereira de Sousa, solicitando informações sobre o quantitativo de Boletins de Ocorrência
registrados no município relacionados à violência contra mulheres. Of. nº 327/2021, em
atenção ao Requerimento nº 304/2021, do Vereador Pedro Celso Wanderley de Melo,

solicitando informações se o bairro Jardim Porto Novo será contemplado com execução
de obras do Programa “Asfalto Novo” no presente exercício. Of. nº 328/2021, em
atenção ao Requerimento nº 305/2021, do Vereador Pedro Celso Wanderley de Melo,
solicitando informações sobre a quantidade de profissionais temporários já contratados
para atuarem no enfretamento à pandemia. Of. nº 333/2021, em atendimento a Lei
Municipal 3.194/2015, encaminhando cópia digital dos documentos que compõe os
processos licitatórios – Tomada de Preços nº 03/2021; à Comissão de Obras e Serviços
Públicos. Recebidos de Diversos: Ofício nº 0093/2021, do Sindicato dos Trabalhadores
do Serviço Público Municipal de Porto Ferreira, em atenção ao Requerimento nº
309/2021, do Vereador João Lázaro Batista, solicitando ao Sindicato dos Trabalhadores
do Serviço Publico Municipal de Porto Ferreira, se o referido sindicato está ciente de
carta aberta dos servidores públicos municipais veiculada nas redes sociais, a qual
menciona que o Sindicato dos Servidores. Ofício nº 08/2021, do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, solicitando destinação de recursos,
por meio da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária, a fim de garantir políticas
públicas voltadas às crianças e adolescentes do município; Dado conhecimento a Casa.
Requerimento nº 1038/2021, do Deputado Estadual Cezar, parabenizando a população
de Porto Ferreira pelo aniversário a ser comemorado em 29 de julho de 2021; Dado
conhecimento a Casa. Recebido dos Senhores Vereadores: Projeto de Lei Complementar
Substitutivo Nº 02/2021, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e
Obras e Serviços Públicos, ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2021, do Executivo,
que cria e altera dispositivos normativos da Lei Complementar nº 232, de 15 de
dezembro de 2020, que versa sobre o Código de Obras do Município de Porto Ferreira;
para a Ordem do Dia da Próxima sessão. Requerimentos apresentados pelo Vereador
Élcio Gustavo Silveira Arruda: N° 335/2021, requerendo constar em ata voto de pesar
pelo falecimento do Senhor Sebastião Donizetti Fabiano; Despacho favorável. N°
336/2021, requerendo constar em ata voto de pesar pelo falecimento da Senhora Dalva
Aparecida Martin; Despacho favorável. N° 337/2021, solicitando ao Excelentíssimo
Deputado Federal Alex Manente a destinação de emenda no orçamento ao Governo
Federal no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil) e fazer
gestão/articulação junto à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo ou Ministério de
Cultura para a criação do Teatro Municipal de Porto Ferreira; Aprovado por
unanimidade. N° 342/2021, requerendo constar em ata voto de pesar pelo falecimento da
Senhora Carmem Laurindo Pimenta; Despacho favorável. Requerimento apresentado
pelo Vereador João Lázaro Batista: N° 338/2021, solicitando informações ao Executivo
Municipal quanto os responsáveis pela construção abandonada localizada no Centro ao
lado dos Correios, que se encontra com muito lixo podendo abrigar criadouros do
mosquito da Dengue; Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pela
Vereadora Priscila Franco de Oliveira: N° 340/2021, requerendo constar em ata voto de
pesar pelo falecimento da Senhora Judith Siqueira Soares; Despacho favorável. Com
base no Artigo 185 do Regimento Interno, o Expediente foi encerrado, não havendo
tempo palavra livre inicial. Ato contínuo 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. Em sequência, deu-se entrada na Ordem do
Dia. Projeto de Lei nº 13/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2022 e dá outras providências; Aprovado por unanimidade. Projeto de
Lei nº 13/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de
2022 e dá outras providências; Aprovado por unanimidade em segunda discussão. O
Senhor Presidente consultou o Plenário quanto à inclusão para votação na presente
Ordem do Dia dos Projetos de Lei nº 20/2021 e 22/2021, do Projeto de Lei
Complementar Substitutivo nº 01/2021 e da Moção de Aplauso nº 23/2021. Colocada a
solicitação para deliberação do Plenário, foi acatada por unanimidade. Parecer em
conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e Esportes e
Turismo ao Projeto de Lei nº 20/2021, que institui no âmbito do município de Porto
Ferreira o programa municipal de promoção e incentivo ao esporte adaptado – objeto do
Anteprojeto de Lei nº 06/2021 de autoria da Vereadora Priscila Franco de Oliveira;
Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 20/2021, que institui no âmbito do
município de Porto Ferreira o programa municipal de promoção e incentivo ao esporte
adaptado – objeto do Anteprojeto de Lei nº 06/2021 de autoria da Vereadora Priscila
Franco de Oliveira; Aprovado por unanimidade em discussão única. Parecer em
conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei
nº 22/2021, que dispõe sobre o recebimento de receitas e tributos pelo município de
Porto Ferreira por meio de cartão de débito e crédito; Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 22/2021, que dispõe sobre o recebimento de receitas e tributos pelo
município de Porto Ferreira por meio de cartão de débito e crédito; Aprovado por
unanimidade em discussão única. Projetos de Lei Complementar Substitutivo Nº
01/2021, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei
Complementar nº 05/2021, do Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar
nº 77, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Código Tributário do Município
de Porto Ferreira – CTM e dá outras providências; Aprovado por unanimidade em
primeira discussão. Moção de Aplauso Nº 23/2021, do Vereador Alan João Orlando, ao
ferreirense João Paulo Domingos Bedani, que desenvolveu jogo para ampliar a
conscientização quanto aos cuidados necessários para evitar à COVID-19 e doou todo
dinheiro arrecado com a venda do jogo para o Fundo Social de Solidariedade do
Município, para que receba o reconhecimento de toda a sociedade ferreirense, através
deste ato de seus legítimos representantes, pelo grandioso exercício de conscientização,
altruísmo, responsabilidade social e de amor ao próximo simbolizados nesta ação;
Aprovado por unanimidade em discussão única. Nada mais havendo a tratar na Ordem
do Dia, o Senhor Presidente deixou a palavra livre final. Fizeram uso da palavra os
Vereadores: João Lázaro Batista, Sérgio Rodrigo de Oliveira e Marcelo Ozelin, que da
tribuna teceram comentários sobre vários assuntos. Não havendo mais inscrito, o Senhor
Presidente convocou os nobres Edis para uma Sessão Extraordinária que ocorrerá no dia
16 de julho de 2021, às 12 horas, a qual a Ordem do Dia será a votação em primeira
discussão do Projeto de Lei Nº 26/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
abrir crédito adicional especial, segunda discussão do Projeto de Lei Complementar
Substitutivo nº 01/2021, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento,

ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2021, do Executivo, que altera dispositivos da
Lei Complementar nº 77, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Código
Tributário do Município de Porto Ferreira – CTM e dá outras providências, primeira
discussão do Projeto de Lei Complementar Substitutivo nº 02/2021, das Comissões de
Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos, ao Projeto de Lei
Complementar nº 06/2021, do Executivo, que cria e altera dispositivos normativos da
Lei Complementar nº 232, de 15 de dezembro de 2020, que versa sobre o Código de
Obras do Município de Porto Ferreira, e discussão única do Projeto de Lei Nº 21/2021,
que altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.228, de 21 de dezembro de 2015, que cria o
auxílio saúde para os servidores públicos municipais. Em seguida o Senhor Presidente
fez uso da palavra e deu por encerrada a sessão com salva de palmas ao Pavilhão
Nacional. Eu, Luciane Lourenço Pereira de Sousa, 1ª Secretária, redigi a presente ata
que depois de lida e achada conforme, será assinada pela Mesa. Plenário Syrio Ignatios,
12 de julho de 2021.

