Ata da Sessão do dia 31 de agosto de 2020.
Ata da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada aos 31 dias do mês de
agosto de 2020. Presidência: José Gustavo Braga Coluci. Secretaria: Gideon dos Santos
e Francisco Donizeti Pereira. Vereadores Presentes: Alan João Orlando, 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: Alessandro Rossi Bertazi, 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 114/2020, encaminhando
Projeto de Lei nº 27/2020, que dispõe sobre a alienação por venda de lotes que
especifica; às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Ofício nº
115/2020, encaminhando Projeto de Lei nº 28/2020, que dispõe sobre a alienação por
venda de lotes que especifica; às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e
Orçamento. Ofício nº 116/2020, encaminhando Projeto de Lei nº 29/2020, que dispõe
sobre a alienação por venda de lotes que especifica; às Comissões de Justiça e Redação
e Finanças e Orçamento. O Vereador Alessandro Rossi Bertazi assumiu seu assento no
plenário. Ofício nº 117/2020, encaminhando Projeto de Lei nº 30/2020, que obriga os
estabelecimentos públicos e privados localizados no município a inserir, nas placas de
atendimento prioritário, o símbolo mundial do autismo, bem como, nas placas
indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos e garagens, mensagens
educativas – objeto do anteprojeto de lei nº 9/2020 de autoria do vereador Alan João
Orlando; às Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Saúde. Recebido
de Diversos: Ofício n° 41/2020, do Centro Municipal de Assistência - Creche Roberto
Henrique João, encaminhando prestação de contas da parcela 07/12, referente ao
Termo de Fomento nº 12/2019; à Comissão de Finanças e Orçamento. Recebido dos
Senhores Vereadores: Requerimento apresentado pelo Vereador José Gustavo Braga
Coluci: N° 338/2020, solicitando informações sobre existência de projeto para o
asfaltamento da Rua Nadir Zadra Ribaldo, na Vila Salgueiro (atrás do Campo do
Salgueiro); Aprovado por unanimidade dos presentes com a ausência dos Vereadores
Ismael Miguel da Silva e Sérgio Rodrigo de Oliveira. Requerimento apresentado pelo
Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: N° 339/2020, voto de pesar pelo falecimento
do Senhor OLÍVIO JACON; Despacho Favorável. Requerimento apresentado pelo
Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: N° 340/2020, voto de pesar pelo falecimento
do Senhor JOSÉ OLÍVIO BERTOLUCHI; Despacho Favorável. O Vereador Sérgio
Rodrigo de Oliveira assumiu seu assento no plenário. Requerimento apresentado pelo
Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: N° 341/2020, solicitando informações quanto
a melhorias, como sinalização, melhoria na iluminação com lâmpadas de Led e
recapeamentos em várias ruas do bairro Jardim Porto Novo; Aprovado por

unanimidade dos presentes com a ausência do Vereador Ismael Miguel da Silva. O
Vereador Ismael Miguel da Silva assumiu seu assento no plenário. Requerimento
apresentado pelo Vereador Gideon dos Santos: N° 342/2020, solicitando informações
se o Executivo Municipal tem o conhecimento que na Rua Arcelyno do Azevedo,
localizada no Jardim Areia Branca, não existe instalação de iluminação publica;
Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo Vereador Marcelo Ozelin:
N° 343/2020, solicitando informações se o Executivo Municipal pretende liberar o
retorno das atividades esportivas, e das arenas de esportes; Aprovado por unanimidade.
Requerimento apresentado pelo Vereador Francisco Donizeti Pereira: N° 344/2020,
solicitando informações em relação ao Posto Avançado de Segurança localizado ao
Lado da Rodoviária; Aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo
Vereador Alan João Orlando: N° 345/2020, voto de pesar pelo falecimento do Senhor
MOSART BAGGIO; Despacho Favorável. Indicação apresentada pelo Vereador
Alessandro Rossi Bertazi: Nº 274/2020, sugerindo que seja dada denominação de LUIZ
FRANCISCO MACIEL a uma das ruas ou logradouro público de Porto Ferreira.
Indicação apresentada pelo Vereador Alessandro Rossi Bertazi: Nº 275/2020,
sugerindo que seja dada denominação de BENEDITO DA SILVA BORGES a uma das
ruas ou logradouro público de Porto Ferreira. Indicação apresentada pelo Vereador José
Gustavo Braga Coluci: Nº 276/2020, sugerindo a retirada de um tronco de árvore
existente Avenida Engº Nicolau de Vergueiro Forjaz em frente do prédio da Guarda
Civil Municipal, pois o mesmo pode causar algum acidente pelo local. Indicação
apresentada pelo Vereador José Gustavo Braga Coluci: Nº 277/2020, sugerindo que
seja feita, com urgência, operação tapa buracos na Avenida Gal. Álvaro Góes
Valeriani, Nº 611, no Jardim Bela Vista, próximo à Empresa Imporpel. Indicação
apresentada pelo Vereador José Gustavo Braga Coluci: Nº 278/2020, sugerindo a
construção de um sarjetão na Rua Olímpio Gomes Filho, nas proximidades do número
100, no Jardim Aeroporto, pois esta ficando água empoçada no local. Indicação
apresentada pelo Vereador Gideon dos Santos: Nº 279/2020, sugerindo a instalação de
postes de iluminação publica em toda extensão na Rua Arcelyno do Azevedo no Jardim
Areia Branca. Indicação apresentada pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: Nº
280/2020, sugerindo que seja realizado novo estudo e torne novamente mão dupla de
direção o inicio da Rua José João, na Vila Sibila no cruzamento com a Avenida Rudolf
Streit. Indicação apresentada pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: Nº
281/2020, sugerindo que seja realizada sinalização de solo, colocação e ou substituição
placas de trânsito, e identificação de ruas em todo bairro Jardim Porto Novo. Indicação
apresentada pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: Nº 282/2020, sugerindo que
seja feito um planejamento para estar se recapeando todas as ruas que ainda não
receberam recape no Jardim Porto Novo. Indicação apresentada pelo Vereador Élcio
Gustavo Silveira Arruda: Nº 283/2020, sugerindo que seja feita a troca de lâmpadas
comuns por lâmpadas de Led em todo Jardim Porto Novo. Indicação apresentada pelo
Vereador Francisco Donizeti Pereira: Nº 284/2020, sugerindo a construção de
banheiros públicos na Avenida do Comércio. 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: Nada a Deliberar. O Senhor Presidente deixou a palavra livre
final. Fizeram uso da palavra os Vereadores: Alessandro Rossi Bertazi, Eduardo
Alexandre Moreira da Silva, Élcio Gustavo Silveira Arruda, Ismael Miguel da Silva e
Alan João Orlando, 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, pelo “Facebook” da Câmara Municipal, uma Boa Noite. O Senhor
Presidente informou que os Senhores Vereadores assinaram um termo de ciência
quanto ao conteúdo de suas falas na palavra livre final. O Senhor Presidente informou
aos nobres Edis sobre as condutas vedadas a agentes públicos durante o período
eleitoral. O Senhor Presidente reportou que entrará com um requerimento na próxima
Sessão para saber sobre o cronograma de atendimentos do Centro Odontológico
Municipal. O Senhor Presidente fez considerações acerca do Requerimento N°
343/2020, do Vereador Marcelo Ozelin, solicitando informações se o Executivo
Municipal pretende liberar o retorno das atividades esportivas, e das arenas de esportes.
O Senhor Presidente informou que cabe ao Governo do Estado a liberação para o
retorno das atividades esportivas, e das arenas de esportes do município. O Senhor
Presidente fez considerações acerca do Requerimento N° 341/2020, do Vereador Élcio
Gustavo Silveira Arruda, solicitando informações quanto a melhorias, como
sinalização, melhoria na iluminação com lâmpadas de Led e recapeamentos em várias
ruas do bairro Jardim Porto Novo. O Senhor Presidente reportou que já fez Indicações
sobre melhoria na iluminação com lâmpadas de Led e recapeamentos em várias ruas do
bairro Jardim Porto Novo, mas elas não foram atendidas.” 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, 31 de agosto de 2020.

