Câmara Municipal de Américo Brasiliense
ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO
BRASILIENSE, REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2018.
Presidente: DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA
1º Secretário: JOAQUIM APARECIDO NUNES
2º Secretário: LEANDRO HENRIQUE MORALLES
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito
horas e trinta minutos em sua sede na Sala de Sessões "Dr. Elias Leme da
Costa", reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Américo
Brasiliense. Feita a chamada, constatou-se a presença dos Vereadores: DIEGO
RODRIGUES DE SOUZA, DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA, JOÃO
ANTÔNIO DE MORAES NETO, JOAQUIM APARECIDO NUNES, JOSÉ
ROBERTO DE ANDRADE, LEANDRO HENRIQUE MORALLES, LUZIMAR
ALVES DOS SANTOS, MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS, MARLY LUZIA HELD
PAVÃO, ROBERTO RODRIGUES JOB, THIAGO VIEIRA LIMA, TRAJANO DE
OLIVEIRA FILHO E ZÉLIA DO CARMO GRACINDO. Havendo número legal
para a deliberação, o Sr. Presidente declarou: “Sob a proteção de Deus,
iniciamos nossos trabalhos”. Em seguida, o Senhor Presidente colocou a ata
da Sessão anterior em votação. Ninguém se manifestando, foi aprovada a ata
da Sessão anterior. EXPEDIENTE: Ofício recebido da Prefeitura Municipal
de Américo Brasiliense, comunicando os repasses intergovernamentais do
Governo Federal no período de 01/05/2018 a 17/05/2018, no valor total de
R$ 3.046.456,45 (três milhões, quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e
seis reais e quarenta e cinco centavos). Ofício recebido da Prefeitura
Municipal de Américo Brasiliense, encaminhando devidamente promulgada
a Lei Complementar n° 198. Ofícios recebidos da Prefeitura Municipal de
Américo Brasiliense, encaminhando respostas aos requerimentos de autoria
dos Vereadores Diego Rodrigues de Souza, João Antônio de Moraes Neto,
Joaquim Aparecido Nunes, Leandro Henrique Moralles, Luzimar Alves dos
Santos e Marly Luzia Held Pavão. Indicação Número 141/2018 – MARLY
LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando
de S/Exa. entrar em entendimentos com o setor municipal competente,
visando fazer um levantamento de imóveis abandonados, principalmente
prédios residenciais e comerciais, na área urbana da cidade, para fins de
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criação de um aumento da alíquota de IPTU – Imposto Predial e Territorial
Urbano, progressiva a cada ano pela não utilização, para coibir a especulação
imobiliária e de diminuir o número desses prédios que seguem de abrigo ara
moradores de rua. Indicação Número 142/2018 – MARLY LUZIA HELD
PAVÃO seja oficiado ao setor municipal competente, solicitando de S/Exa.
entrar em entendimentos com o setor municipal competente, visando a
identificação dos proprietários dos veículos abandonados na Rua Gentil
Prudente Correa, para intimação dos mesmos para procederem à sua remoção
daquele local. INDICO, ainda, em face da revitalização de trecho da Rua Gentil
Prudente Correa, seja procedida também à arborização em toda extensão do
melhoramento feito. Indicação Número 143/2018 – ROBERTO RODRIGUES
JOB seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa.
entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de recapear a
Rua José Galli, localizada no bairro Jardim Paraíso. Indicação Número
144/2018 – ROBERTO RODRIGUES JOB seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, solicitando de S/Exa. entrar em entendimento com o setor
competente, no sentido de se realizar a sinalização de solo da Avenida
Araraquara, em toda sua extensão, pois a mesma encontra-se apagada.
Indicação Número 145/2018 – DIEGO RODRIGUES DE SOUZA

E

JOAQUIM APARECIDO NUNES seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
solicitando de S/Exa. entrar em entendimento com o setor competente no
sentido de ampliar os bueiros localizados no cruzamento da Rua Prudente
Gentil Corrêa com a Avenida Manoel Vieira, para elevar a capacidade de
drenagem de águas pluviais, objetivando sanar o problema de alagamentos na
região. Indicação Número 146/2018 – DIEGO RODRIGUES DE SOUZA E
JOAQUIM APARECIDO NUNES seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
solicitando de S/Exa. entrar em entendimento com o setor competente, no
sentido de prolongar a Rua Boa Esperança do Sul, localizada no I Distrito
Industrial, até a Avenida Isac Azevedo, localizada no bairro Jardim Luis
Ometto II, objetivando otimizar a mobilidade urbana nessa região da cidade.
Indicação Número 147/2018 – DIEGO RODRIGUES DE SOUZA E JOAQUIM
APARECIDO NUNES seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando
de S/Exa. entrar em entendimento com os setores competentes no sentido de
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utilizar-se de todos os mecanismos possíveis para assegurar ampla divulgação
à população ameriliense acerca da real situação e da motivação à proposição
de tais alterações no programa de transporte intermunicipal, prezando pelo
franco e respeitoso diálogo com os estudantes beneficiários do programa de
transporte intermunicipal e suas famílias. Indicação Número 148/2018 –
JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com o setor
competente no sentido de eliminar a erosão causada no Córrego Maria Mendes
(ponte do São José). Indicação Número 149/2018 – JOÃO ANTÔNIO DE
MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de
S/ Exa., entrar em entendimento com o setor competente no sentido realizar a
manutenção estrutural (piso, telhado), elétrica e metálica de todas as escolas e
creches municipais. Indicação Número 150/2018 – JOÃO ANTÔNIO DE
MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de
S/ Exa., entrar em entendimento com o setor competente para que seja
colocado um ponto de iluminação no cruzamento da Alameda Mário Cavalari
com a Avenida Secondo Della Rovere, localizadas no bairro Jardim São José.
Indicação Número 151/2018 – JOAQUIM APARECIDO NUNES E DIEGO
RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
solicitando de S/Exa. entrar em entendimento com o setor competente, no
sentido de trocar a placa defronte ao Cartório Eleitoral permitindo o
estacionamento somente para carros oficiais, por outra que permita o
estacionamento de carros oficiais somente de segunda a sexta-feira, das 8 às
18h. Indicação Número 152/2018 – JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE seja
oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em
entendimento com o setor competente no sentido de que, no caso da
instalação de circos no espaço Recinto de Eventos, localizado no Parque
Recreativo Basílio Quadrado, haja a isenção da cobrança de taxas, tendo em
vista a baixa lucratividade conseguida pelo mesmo. INDICO ainda, que seja
feito um estudo para que seja cobrado um valor menor de Unidade Fiscal do
Município (UFM) para os demais eventos. Indicação Número 153/2018 –
JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com o setor competente, no
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sentido de elaborar um Projeto de Lei criando um evento na modalidade de
esporte bicicleta, com a denominação “Pedala Américo pela Vida”. INDICO
ainda, que os inscritos para o projeto “Pedala Américo pela Vida” tenham
algum benefício, como exemplo o não pagamento de taxas de inscrição, no
intuito de incentivar a população a doar sangue. Indicação Número
154/2018 – LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com o setor
competente no sentido de colocar placas de denominação de ruas no bairro
Jardim Aliança. Indicação Número 155/2018 – LEANDRO HENRIQUE
MORALLES seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de
S/Exa., entrar em entendimento com o setor competente para que se faça
sinalização de solo na Rua Manoel Borba, entre a “Vô Films” e o Centro de
Recreação e Educação (CER) “Carolina Ometto Pavan”, localizada no Centro.
Indicação Número 156/2018 – LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado
ao

Exmo.

Sr.

Prefeito

Municipal,

solicitando

de

S/Exa.

entrar

em

entendimento com o setor competente no sentido de colocar guias nas
calçadas da Rua Pedro Mussi, localizada no bairro Jardim Ponte Alta.
Indicação Número 157/2018 – LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado
ao

Exmo.

Sr.

Prefeito

Municipal,

solicitando

de

S/Exa.,

entrar

em

entendimento com o setor competente no sentido de retirar os matos rasteiros
e erguer todas as copas de árvores existentes na área verde existente ao lado
da FURP, melhorando assim o aspecto urbanístico e o visual do bairro Jardim
Luís Ometto. Indicação Número 158/2018 – LUZIMAR ALVES DOS
SANTOS seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa.,
entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de estudar a
possibilidade de calçar toda a extensão dos canteiros da Alameda Dr. Alberto
José Eloy Macedo Rollo e da localizada no bairro Jardim Santa Terezinha, e da
Rua Manoel José Pires, localizada no Centro, com a grama esmeralda. INDICO
ainda, em caso de não ser possível calçar toda a extensão dos canteiros, calçar
de 02 e 02 metros intercalando grama e calçamento. Indicação Número
159/2018 – MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS seja oficiado ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com o setor
competente no sentido de construir um espaço de lazer e recreação, bem como
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uma academia ao ar livre no final da Rua Alfonso Nigro, localizada no bairro
São José II. Indicação Número 160/2018 – MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS
seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em
entendimento com o setor competente para que coloque postes de iluminação
no espaço existente entre o Jardim Santa Rita e o bairro Sinhá Prado
Guimarães. Indicação Número 161/2018 – MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS
seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em
entendimento com o setor competente no sentido de realizar a limpeza geral e
o corte das cercas vivas existentes na área da nascente próxima ao Recinto de
Eventos “Basílio Quadrado”. INDICO ainda entrar em contato com a
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) para que faça o desligamento da
energia, pois as cercas vivas estão entrelaçadas aos fios de eletricidade.
Requerimento Número 101/2018 – DIEGO RODRIGUES DE SOUZA e
outros seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto de profundo pesar
pelo falecimento do senhor APARECIDO STEVAM FERNANDES, ocorrido no
dia 20 pp.. DEFERIDO. Requerimento Número 102/2018 – DIEGO
RODRIGUES DE SOUZA, JOAQUIM APARECIDO NUNES E MARLY LUZIA
HELD PAVÃO seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto de profundo
pesar pelo falecimento da senhora JACYRA KREMPEL BORTOLI, ocorrido no
dia 14 pp.. DEFERIDO. Requerimento Número 103/2018 – DIEGO
RODRIGUES DE SOUZA seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto
de profundo pesar pelo falecimento da senhora MARIA DA SILVA CUNHA,
ocorrido no dia 16 pp.. DEFERIDO. Requerimento Número 104/2018 –
JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU
BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., informar a esta
Casa de Leis: quais os motivos da não consumação de serviços de construção
de calçadas e uma praça com academia ao ar livre entre as Avenidas Antônio
Gouvea e Secondo Della Rovere; e qual o prazo para a execução da obra. Em
Votação: APROVADO. Requerimento Número 105/2018 – JOÃO ANTÔNIO
DE MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO DD.
Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., informar a esta Casa de Leis, qual o
valor total recebido do recurso QESE – Quota Salário Educação no primeiro
trimestre de 2018. REQUEIRO ainda, informações acerca de qual o destino da
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aplicação do recurso (QESE) e quanto foi gasto no período referido acima. Em
Votação: APROVADO. Requerimento Número 106/2018 – JOÃO ANTÔNIO
DE MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD.
Prefeito Municipal solicitando de S/Exa. informar a essa Casa de Leis, o
motivo da não renovação do cartão de isenção em tarifas de pedágio em
malhas rodoviárias, para o decorrer ano. Em Votação: APROVADO.
Requerimento Número 107/2018 – LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja
oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO DD. Prefeito Municipal,
solicitando de S/Exa., informar a esta Casa de Leis o que se segue acerca da
empresa

“ALEXANDRE

COAN

PIERRI

–

EPP

(PIERRI

SERVIÇOS

DE

ENGENHARIA): se é a responsável técnica de algum processo que esteja em
andamento e principalmente na ETE – Estação de Tratamento de Esgoto;
quais foram os pagamentos realizados (detalhadamente) a essa empresa até a
presente data, e quem autorizou os mesmos; considerando ser a responsável
em algum processo em andamento se existe a possibilidade de troca dessa
empresa por outra, se caso negativo, solicito explicação, pois essa empresa se
mostrou incompetente, trazendo enormes problemas e prejuízos para a cidade
que dificilmente serão sanados, visto que essa empresa recebeu dessa Casa de
Leis, Moção de Repúdio e diversos requerimentos questionando seus serviços;
considerando que o Sr. Alexandre Pierri é o responsável direto da empresa
mencionada, e que o mesmo possui emprego fixo, apresentar carga horária e
qual o período em que o mesmo utiliza para a elaboração de quaisquer
procedimentos técnicos assim como disponibilidade para atender essa
municipalidade se requisitado; no caso desse profissional utilizar

para o

recebimento de sua empresa, apresentar documentos da mesma com a
quantidade de funcionários e seus respectivos registros; considerando que
esse profissional era casado com uma funcionária pública da Prefeitura
Municipal de Américo Brasiliense “Gislaine Pierri”, solicito informações já que
a mesma não era aposentada se o esposo recebe o ticket alimentação ou
qualquer outro pagamento mensal; enviar documentação detalhada de
“quaisquer aditivos” que foram pagos (Nome, CNPJ, Nome, CPF, Valor, data na
obra da ETE – Estação de Tratamento de Água e Esgoto, desde o início da obra
até a presente data); apresentar notas, pagamentos e detalhar os serviços
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realizados em qualquer tipo de manutenções realizados nos poços artesianos
da cidade; informar o local e a metragem de cabos elétricos trocados nessas
manutenções

e

aonde

as

encontram,

apresentar

foto.

Em

Votação:

APROVADO. Requerimento Número 108/2018 – LUZIMAR ALVES DOS
SANTOS seja oficiado ao Ilmo. Sr. ALAN ROGÉRIO STEIN, DD. Diretor do
Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente – DAEMA, solicitando de
Vossa Senhoria informar a essa Casa de Leis aonde estão os hidrômetros
antigos (que foram trocados), bem como enviar notas descritivas de todos os
equipamentos que foram trocados nas manutenções dos poços. REQUEIRO
ainda, que envie a relação dos endereços dos imóveis e seus respectivos
proprietários de todos os hidrômetros “trocados”, quantifica-los, com sua
respectiva identificação, do início desta Administração até a presente data e
apresente o local aonde se encontram esses hidrômetros, com foto, que
entraram em desuso com suas respectivas identificações. Em Votação:
APROVADO. Requerimento Número 109/2018 – MÁRIO AUGUSTO DE
CAMPOS seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito
Municipal solicitando de S/Exa., que informe a esta Casa de Leis como está o
andamento da retirada dos moradores que residem na área da nascente
próximo ao Recinto de Eventos “Basílio Quadrado”. Em Votação: APROVADO.
Requerimento Número 110/2018 – MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS seja
oficiado ao Ilmo. Sr. RONALDO APARECIDO MINGOSSI, DD. Chefe de
Departamento do Grupo São Martinho – Usina Santa Cruz, solicitando de
Vossa Senhoria a possibilidade de oferecer condução própria da empresa aos
alunos que são também funcionários, no período da manhã e da tarde até o
município de Araraquara. Em Votação: APROVADO. Requerimento Número
111/2018 – MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU
BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. entrar em
entendimento com os setores municipais competentes, para informar: 1) Se
houve a doação e/ou venda de um terreno em área de distrito industrial para
o Sr. Edson Urbano, em caso positivo, a data da doação e/ou venda, bem
como o local e por que não houve ainda transferência da oficina mecânica
para aquele local; 2) Se já houve notificação ao Sr. Edson Urbano proibindo o
estacionamento de veículos para consertos nas calçadas e em vias públicas
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frontais e laterais, em caso positivo, se houve a imposição de alguma multa
pelo

não

cumprimento

da

notificação.

Em

Votação:

APROVADO.

Requerimento Número 112/2018 – MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja
oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal,
solicitando de S/Exa. entrar em entendimento com a Diretora da Educação,
Profª Elizandra Marques de Assumpção, informar a esta Casa de Leis, o que
segue: 1) Enviar os pagamentos feitos pelo Município a título de merenda
escolar, discriminando de onde saíram os recursos para tais pagamentos; 2)
Se houve a compra de 50 (cinquenta) novos computadores, em caso positivo,
para onde eles serão destinados, e qual a verba utilizada para esta finalidade.
Em

Votação:

APROVADO.

Requerimento

113/2018

–

LEANDRO

HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD.
Prefeito Municipal solicitando de S/Exa., que envie a esta Casa de Leis
resposta por escrito dos seguintes questionamentos: a Prefeitura dispõe de
uma área para a destinação dos resíduos sólidos urbanos, qual a atual
situação desta área? Qual o setor responsável pela gestão desta área?; qual a
atual situação da destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos, como galhos,
móveis domésticos em geral (colchões, sofás, armários), que são deixados nos
passeios públicos e coletados pela Prefeitura?; qual a destinação e quantidade
dos entulhos de construção, que a Prefeitura, caçambeiros e profissionais
autônomos coletam. Uma vez que é obrigação da Prefeitura fiscalizar e
acompanhar a destinação dos resíduos, essas informações devem ser
gerenciadas pelo Setor de Meio Ambiente do Departamento de Água, Esgoto e
Meio Ambiente (DAEMA), Setor de Urbanismo e o Setor de Transportes e
Trânsito. Existe um controle da coleta e do transporte dos resíduos gerado
pelo município?; A Prefeitura foi multada por descumprir o processo de
licenciamento ambienta (Licença Prévia, de Instalação e Operação), sendo que
a Licença Prévia já estava aprovada e a de Instalação estava em processo de
aprovação, porque não foi dado continuidade no processo? Qual o atual valor
da multa e qual o número do TCRA. Se existir e quais as exigências para
reparação dos danos?; quais medidas a Prefeitura através do setor de Meio
Ambiente está tomando para prevenir e minimizar os problemas de depósitos
de entulhos ao redor da cidade?. Em Votação: APROVADO. Requerimento
8
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Número 114/2018 – LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao
Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal solicitando de
S/Exa., que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações por escrito
sobre a frota municipal: o número total de frota de todos os Departamentos do
município; toda a documentação atual dos veículos; comprovação de que
todos os motoristas do município fizeram o curso de capacitação relacionada à
área que atuam, por exemplo o curso de transporte coletivo de passageiro
emitido pelo SEST/SENAT; e relação especificando nome do motorista, setor
que trabalha e qual curso específico esse profissional possui. Em Votação:
APROVADO. MOÇÃO N° 026/2018 – THIAGO VIEIRA LIMA: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS PARA COM O ILMO. SR. CLEBER
CENTURION, DD. PROFESSOR DE LIBRAS, POR SUA CONTRIBUIÇÃO COM
O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE E REGIÃO, COM NO ENSINO
GRATUITO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS. Em Votação: APROVADA.
MOÇÃO N° 027/2018 – DIEGO RODRIGUES DE SOUZA: MOÇÃO DE APOIO
AO PROJETO DE LEI N° 152/2017, QUE INSTITUI O DIA DA BANDEIRA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Em Votação: APROVADA. MOÇÃO N° 028/2018 –
DIEGO

RODRIGUES

DE

SOUZA:

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES

À

CONGREGRAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, EM AMÉRICO BRASILIENSE. Em
Votação: APROVADA. MOÇÃO N° 029/2018 – DIEGO RODRIGUES DE
SOUZA E LUZIMAR ALVES DOS SANTOS: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES
E APLAUSOS PARA COM A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS –
MINISTÉRIO DE BELÉM PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO STREET LIFE (VIDA
NAS RUAS) OCORRIDO EM NOSSO MUNICÍPIO. Em Votação: APROVADA.
MOÇÃO N° 030/2018 – JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE: MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES

E

AGRADECIMENTOS

PARA

COM

A

EMPRESA

COBERMIL PELSO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. Em Votação:
APROVADA. MOÇÃO N° 031/2018 – LUZIMAR ALVES DOS SANTOS:
MOÇÃO DE PROTESTO À EXMA. SRA. MÁRCIA LIA, DD. DEPUTADA
ESTADUAL POR PERMITIR QUE SUA ASSESSORA AGISSE DE MÁ FÉ, BEM
COMO POR NÃO TÊ-LA DEMITIDO DDA FFUNÇÃO, SIMPLESMENTE
ACEITANDO SEU PEDIDO DE AFASTAMENTO. Em Votação: APROVADA.
Ofício recebido do Ministério da Educação, informando a liberação de
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recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no
valor total de R$ 92.340,20 (noventa e dois mil reais, trezentos e quarenta
reais e vinte centavos). Ofício recebido pela Deputada Estadual Márcia Lia,
acusando o recebimento da moção de autoria do Vereador João Antônio de
Moraes Neto. Ofício recebido pelo Deputado Federal Miguel Lombardi,
comunicando ao Vereador Luzimar Alves dos Santos o empenho no valor de
R$ 200.000,00, destinado a saúde. Ofício recebido pela Secretaria de
Habitação do Estado de São Paulo, encaminhando resposta ao requerimento
de autoria do Vereador Mário Augusto de Campos. Ofício recebido pela
Empresa Cruz, encaminhando resposta ao requerimento de autoria do
Vereador Joaquim Aparecido Nunes. Ofício recebido pela Câmara Municipal
de Bastos, encaminhando Moção de Apoio ao Projeto de Lei n°
7289/2017, de autoria do Deputado Federal Capitão Augusto, que confere
o título de Capital Nacional do Ovo ao Município de Bastos, no Estado de
São Paulo, em tramitação na Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n°
015/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, que
dispõe sobre a alteração da afetação do bem público de uso comum do povo do
Sistema de Recreio do Jardim Ponte Alta. Projeto de Lei n° 017/2018, de
autoria do Vereador José Roberto de Andrade, que dá denominação de “Neyde
Marin de Campos” a Próprio Público Municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 018/2018, de autoria dos Vereadores Diego Rodrigues de
Souza e Joaquim Aparecido Nunes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de placas denominações de vias públicas no município de Américo
Brasiliense e dá outras providências. Projeto de Lei n° 019/2018, de autoria
da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, que dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial e dá outras providências. Projeto de Lei n°
020/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, que
dispõe sobre alterações na Lei n° 2.156, de 19 de outubro de 2017, que dispõe
sobre o Plano Plurianual do Município de Américo Brasiliense, para o período
de 2018 a 2021, e da Lei n° 2.133, de 06 de julho de 2017, que dispõe sobre
as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e
dá outras providências. Projeto de Lei Complementar n° 006/2018, de
autoria da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, que dispõe sobre
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alterações da Lei Complementar n° 114, de 16 de junho de 2011 e dá outras
providências. Os projetos serão lidos e encaminhados para as Comissões
competentes. Encerrada a matéria do expediente, a palavra está livre para
quem dela quiser fazer uso. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o
senhor Presidente solicitou que o segundo secretário procedesse à chamada.
Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes Vereadores: DIEGO
RODRIGUES DE SOUZA, DIVALDO DE CAMARGO PEREIRA, JOÃO
ANTÔNIO DE MORAES NETO, JOAQUIM APARECIDO NUNES, JOSÉ
ROBERTO DE ANDRADE, LEANDRO HENRIQUE MORALLES, LUZIMAR
ALVES DOS SANTOS, MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS, MARLY LUZIA HELD
PAVÃO, ROBERTO RODRIGUES JOB, THIAGO VIEIRA LIMA, TRAJANO DE
OLIVEIRA FILHO E ZÉLIA DO CARMO GRACINDO. Havendo número legal
para a deliberação, o Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário que
procedesse à leitura da matéria constante da Ordem do Dia. ITEM
PRIMEIRO: Projeto de Lei n° 011/2018, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração de 2019 e dá
outras providências. Em Votação Nominal: Votaram sim todos os Vereadores.
Em Votação: APROVADO. ITEM SEGUNDO: Projeto de Lei n° 012/2018, de
autoria dos Vereadores Marly Luzia Held Pavão e João Antônio de Moraes
Neto, que dispõe sobre alteração do Inciso IV da Lei Municipal Número 1.030,
de 21 de fevereiro de 1.995 e dá outras providências. Em Votação Nominal:
Votaram sim todos os Vereadores. Em Votação: APROVADO. ITEM
TERCEIRO: Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2018, de autoria dos
Vereadores Diego Rodrigues de Souza, Joaquim Aparecido Nunes e Marly
Luzia Held Pavão, que institui a concessão de honrarias no âmbito do
Legislativo Municipal, regulamenta a tramitação dos processos de concessão e
dá outras providências. Em Votação Nominal: Votaram sim todos os
Vereadores. Em Votação: APROVADO. Encerrada a ordem do dia, a palavra
está livre em explicação pessoal. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra
em explicação pessoal o Senhor Presidente solicitou ao Vereador THIAGO
VIEIRA LIMA que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E
nada mais havendo a tratar declarou: “Sob a proteção de Deus encerramos
nossos trabalhos”.
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Obs.: As discussões das proposições, a palavra livre e a palavra livre em
Explicação pessoal estão disponíveis em DVD vídeo.

Eu____________________________ primeiro Secretário li a presente Ata, e a
assino com os demais membros da Mesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presidente: _____________________________________________________
1º Secretário: __________________________________________________
2º Secretário: __________________________________________________
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