Ata da Sessão do dia 14 de dezembro de 2020.
Ata da 46ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada aos 14 dias do mês de
dezembro 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 e Ismael Miguel da Silva. 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: Marcelo Ozelin, Renato
Pires da Rosa e Sérgio Rodrigo de Oliveira. O Senhor 1º Secretário fez a leitura das
matérias constantes do Expediente: Recebidos do Executivo: Ofício nº 172/2020,
encaminhando Projeto de Lei Complementar nº 13/2020, em caráter de urgência, que
dispõe sobre a desafetação de áreas designadas como sistema de lazer para ser afetada
como área institucional; às Comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. O
Senhor Presidente solicitou a dispensa dos Prazos Regimentais e do Parecer Jurídico
para que o Projeto de Lei Complementar nº 13/2020 seja colocado na Ordem do Dia da
presente Sessão. A solicitação foi aprovada por unanimidade dos presentes com a
ausência dos Vereadores: Marcelo Ozelin, Renato Pires da Rosa e Sérgio Rodrigo de
Oliveira. Ofício nº 610/2020, em atenção ao Requerimento nº 431/2020, do
Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda – solicitando informações a respeito do retorno
das atividades do Detran em Porto Ferreira. Ofício nº 611/2020, em atenção
ao Requerimento nº 436/2020, do Vereador José Gustavo Braga Coluci – solicitando
informações se há possibilidade de a Administração Municipal colocar iluminação
pública na Avenida Nossa Senhoria Aparecida, bairro Estância Porto Alegre. Recebido
de Diversos: Ofício n° 62/2020, do Centro Municipal de Assistência - Creche Roberto
Henrique João, encaminhando prestação de contas da parcela 11/12, referente ao Termo
de Fomento nº 12/2019; à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício ADM nº
111/2020, da APAE, encaminhando prestação de contas parcial referente a agosto,
setembro, outubro e novembro/2020, do Convênio Municipal, referente ao Termo de
Fomento nº 09/2020; à Comissão de Finanças e Orçamento. Recebido dos Senhores
Vereadores: Requerimento apresentado pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda:
N° 451/2020, voto de pesar pelo falecimento do Senhor WALTER MARTINI;
Despacho favorável. Requerimento apresentado pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira
Arruda: N° 452/2020, voto de pesar pelo falecimento do Senhor LUÍS FERNANDO
ABRAHIN; Despacho favorável. Requerimento apresentado pelo Vereador Élcio
Gustavo Silveira Arruda: N° 453/2020, voto de pesar pelo falecimento do Senhor LUÍS
CARLOS FERMINO; Despacho favorável. Requerimento apresentado pelo Vereador
Élcio Gustavo Silveira Arruda: N° 454/2020, voto de pesar pelo falecimento do Senhor
HEBERSON GALTRI; Despacho favorável. Os Vereadores Marcelo Ozelin, Renato
Pires da Rosa e Sérgio Rodrigo de Oliveira assumiram seus assentos no plenário.

Requerimento apresentado pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: N° 455/2020,
solicitando informações quanto ao início do Programa Porto Conectada; Aprovado por
unanimidade. Indicação apresentada pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: Nº
356/2020, sugerindo estudos para inserir no Programa Porto Iluminada ou se destine
recursos do orçamento para fazer iluminação na Rua Nadir Zadra Barroso, no Bairro
Paschoal Salzano; Despacho favorável. 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: Redação final dada pela Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº 9/2020, em caráter de urgência, que estabelece regras de aposentadoria
e pensão de acordo com a emenda constitucional Nº 103, de 12 de novembro de 2019;
Aprovada por unanimidade em Segunda discussão. Projeto de Lei Complementar nº
10/2020, em caráter de urgência, que regulamenta os fatores de correção do art. 94,
inciso I, alínea “c” do código tributário municipal – lei complementar nº 77, de 20 de
dezembro de 2007; Aprovado por unanimidade em Segunda discussão. Projeto de Lei
Complementar nº 11/2020, em caráter de urgência, que altera dispositivos da lei
complementar nº 77, de 20 de dezembro de 2007 – código tributário municipal e dá
outras providências; Aprovado por unanimidade em Segunda discussão. Projeto de Lei
Complementar nº 12/2020, que altera dispositivos da lei complementar nº 12, de 12 de
setembro de 1.997 que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano no município de
Porto Ferreira – objeto do anteprojeto de lei complementar nº 02/2020, de autoria do
Vereador Alan João Orlando. Aprovado por unanimidade em Segunda discussão.
Redação final dada pela Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
Complementar nº 13/2019, que institui o código de obras do município de Porto
Ferreira; Aprovada pela Maioria em Segunda discussão. Votos Favoráveis: Alan João
Orlando, Alessandro Rossi Bertazi, Élcio Gustavo Silveira Arruda, Eduardo Alexandre
Moreira da Silva, Francisco Donizeti Pereira, Ismael Miguel da Silva, Marcelo Ozelin e
Renato Pires da Rosa. Votos Contrários: Gideon dos Santos e Sérgio Rodrigo de
Oliveira. O Senhor Presidente solicitou a dispensa dos Prazos Regimentais e do Parecer
Jurídico para a discussão e votação do Projeto de Lei nº 39/2020, que dispõe sobre a
regulamentação de reserva de vagas de estacionamento a veículo e trailer de lanches
rápidos – objeto do anteprojeto de lei nº 01/2020, de autoria de Vereador Eduardo
Alexandre Moreira da Silva. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Parecer
Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei
nº 39/2020, que dispõe sobre a regulamentação de reserva de vagas de estacionamento a
veículo e trailer de lanches rápidos – objeto do anteprojeto de lei nº 01/2020, de autoria
de Vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva; Aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei nº 39/2020, que dispõe sobre a regulamentação de reserva de vagas de
estacionamento a veículo e trailer de lanches rápidos – objeto do anteprojeto de lei nº
01/2020, de autoria de Vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva; Aprovado por
unanimidade em Discussão única. Projeto de Resolução N° 08/2020, da Mesa da
Câmara, que altera o Artigo 32, da Resolução nº 10, de 20 de dezembro de 2016, que

dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Ferreira; Aprovado por
unanimidade em Segunda discussão. O Senhor Presidente solicitou a dispensa dos
Prazos Regimentais e do Parecer Jurídico para a discussão e votação do Projeto de
Lei N° 09/2020, do Vereador Alessandro Rossi Bertazi, que dá nova redação ao
parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 2.635, de 24 de junho de 2.008, que dispõe sobre
proibição de nomeações ou contratações de parentes, em cargo de comissão, na
Administração Municipal. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Parecer da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei N° 09/2020, do Vereador Alessandro
Rossi Bertazi, que dá nova redação ao parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 2.635, de 24 de
junho de 2.008, que dispõe sobre proibição de nomeações ou contratações de parentes,
em cargo de comissão, na Administração Municipal; Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei N° 09/2020, do Vereador Alessandro Rossi Bertazi, que dá nova redação
ao parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 2.635, de 24 de junho de 2.008, que dispõe sobre
proibição de nomeações ou contratações de parentes, em cargo de comissão, na
Administração Municipal; Aprovado por unanimidade em Discussão única. Parecer
Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei
Complementar nº 13/2020, em caráter de urgência, que dispõe sobre a desafetação de
áreas designadas como sistema de lazer para ser afetada como área institucional;
Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar nº 13/2020, em caráter de
urgência, que dispõe sobre a desafetação de áreas designadas como sistema de lazer para
ser afetada como área institucional; Aprovado por unanimidade em Primeira discussão.
O Senhor Presidente deixou a palavra livre final. Fizeram uso da palavra os Vereadores:
Eduardo Alexandre Moreira da Silva, Élcio Gustavo Silveira Arruda, Ismael Miguel da
Silva, Sérgio Rodrigo de Oliveira, Alan João Orlando, Alessandro Rossi Bertazi,
Francisco Donizeti Pereira, Gideon dos Santos, Marcelo Ozelin e Renato Pires da Rosa
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 reportou que
convidará o Deputado Estadual Campos Machado para a inauguração do Parque do
Amanhã, pois o referido Deputado conseguiu a maior parte das verbas para a construção
do respectivo Parque. O Senhor Presidente diz que sai desta Casa de Leis com a
sensação de dever cumprido, pois apresentou mais de 900 matérias e conseguiu mais 3,5
milhões de reais em recursos para o município. O Senhor Presidente reportou que pelo
fato de ter apoiado o atual Prefeito, Senhor Romulo Luís de Lima Ripa, à reeleição, não
conseguiu se reeleger como Vereador. O Senhor Presidente disse que não se arrepende
de ter apoiado o atual Prefeito à reeleição, pois acredita que esta era a melhor opção para
o momento. O Senhor Presidente reportou que devolveu, em março deste ano, ao
Executivo Municipal, o valor de 160 mil reais e que devolverá mais 400 mil reais na
próxima semana. O Senhor Presidente agradeceu aos nobres Edis pelo
comprometimento nesta legislatura. O Senhor Presidente agradeceu todos os servidores
e demais colaboradores desta Casa de Leis pelos serviços prestados a esta legislatura.
Nada mais havendo a tratar, 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, 14 de dezembro de 2020.

