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ATA DA 584  SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO 
BRASILIENSE, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. 

Presidente: MAFtLY LUZIA HELD PAVÃO 
1° Secretário: DIEGO RODRIGUES DE SOUZA 
20 Secretário: JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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, a Senhora Presidente declarou: "Sob a 
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos". Em seguida, a Senhora Presidente 
colocou a ata da Sessão anterior em votação. Ninguém se manifestando, foi 
aprovada a ata da Sessão anterior. EXPEDIENTE: Ofícios recebidos da Prefeitura 
Municipal de Américo Brasiliense, encaminhando respostas aos requerimentos 
de autoria dos Vereadores Diego Rodrigues de Souza, Divaldo de Camargo Pereira, 
Joaquim Aparecido Nunes, João Antônio de Moraes Neto, José Roberto de Andrade, 
Leandro Henrique Moralles, Luzimar Alves dos Santos, Marly Luzia Held Pavão e 
Zélia do Carmo Gracindo. Oficio recebido da Prefeitura Municipal de Américo 
Brasiliense, encaminhando devidamente promulgadas as Leis n° 2256, 2257, 
2252 e a Lei Complementar n° 217. Indicação Número 243/2019 - 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 instalar 
cercas elétricas em todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF's) e 
Centros de Educação e Recreação (CER's), que ainda não possuem esse item de 
segurança. Indicação Número 244/2019 - 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 interditar algumas ruas do 
Município uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses para que se realize 
passeio ciclístico. Indicação Número 245/2019 - JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE 
seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em 
entendimento com o setor competente, de forma que se crie restrição para acesso 
de pessoas estranhas nas dependências escolares, seja por meio de cartão de 
identificação ou controle biométrico. Indicação Número 246/2019 - DIEGO 
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RODRIGUES DE SOUZA e outros seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando de S/ Exa. entrar em entendimento com o setor competente no sentido 
de estender para outros bairros, a iniciar pela região dos bairros Jardim São José e 
Jardim Santa Terezinha, a Feira do Produtor Rural, a exemplo da realizada todas as 
quartas-feiras no bairro Jardim Vista Alegre. Indicação Número 247/2019 - 
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA e outros seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando de S/ Exa. entrar em entendimento com a Prefeitura 
Municipal de Araraquara no sentido de que seja instalado conjunto semafórico na 
rotatória localizada na divisa dos municípios de Américo Brasiliense e Araraquara, 
popularmente conhecida como rotatória do "A'. Indicação Número 248/2019 - 
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA e outros seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando de S/ Exa. entrar em entendimento com o setor competente 
no sentido de utilizar o recurso estadual de R$ 600.000.00 (seiscentos mil reais)  
para obras de infraestrutura, proveniente de emenda parlamentar do Deputado 
Estadual Marcos Zerbini em favor do município de Américo Brasiliense, em obras 
de ampliação da rede de drenagem de águas pluviais (galerias pluviais) da Avenida  
Antônio Gouvêa e como recurso complementar para obra de navimentação do  
acesso em terra localizado entre o Hospital Estadual Américo Brasiliense (HEAB) e 
a Fundação para o Remédio Popular (FURP) sendo esta uma importante via de 
ligação entre os bairros Jardim Vista Alegre e Jardim Santa Terezinha. Indicação 
Número 249/2019 - 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 realizar limpeza e construção de canaletas na Rua Luiza 
Delfina da Silva, localizada no bairro jardim Luis Ometto II. Indicação Número 
250/2019 - 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 realizar a sinalização de solo entre as ruas Nicolau Carneiro Leão e 
Antônio Nelson de Carvalho, localizadas no bairro Jardim Luiz Ometto. Indicação 
Número 251/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES E DIEGO RODRIGUES 
DE SOUZA seja oficiado ao Exmo. Sn Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., 
entrar em entendimento com o setor competente, para que a manutenção dos 
aparelhos de ventiladores das escolas municipais do município seja feita 
regularmente, especialmente no período do ano em que as temperaturas são mais 
altas. Indicação Número 252/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES E 
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com o setor competente, para que 
disponibilize uma equipe de funcionários da Prefeitura, para a manutenção geral 
nas escolas municipais de Américo Brasiliense. Indicação Número 253/2019 - 
LEANDRO HENRIQUE MORALLES E DIEGO RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado 
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa., entrar em entendimento com 
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o setor competente, para que seja realizada a substituição dos computadores das 
escolas municipais de Américo Brasiliense. Indicação Número 254/2019 - 
MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando de S/Exa. entrar em entendimentos com o setor municipal de 
transportes, no sentido de ser ampliado o tempo de espera no sinal luminoso 
(sinaleiro) da Avenida Eugenio Voltarei, após o fechamento do sinal luminoso 
(sinaleiro) da Rua Ribeiro de Barros, permitindo o cruzamento dos motoristas que 
vêm por esta última via pública - sentido bairro-centro-, necessitam passar a via 
férrea e fazer o cruzamento para alcançar os dois lados da Rua Manoel Borba. 
Requerimento Número 249/2019 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado à 
Assessora e Coordenadora da Área de Saúde do Município de Ibaté, a Ilma. Sra. 
ELAINE CRISTINA SARTORELLI BREANZA e à Secretária Municipal de Saúde do 
Município de Guariba, a Ilma. Sra. YAYEKO KANESIRO TOYOSHIMA, cidades que 
têm praticamente o mesmo porte da nossa cidade, solicitando das mesmas, visando 
até mesmo uma troca de experiências para combater a evasão de usuários às 
consultas médicas adotadas, informar a esta Casa de Leis, se nesses municípios 
também ocorre o problema apontado, e quais as formas que estão utilizando para 
sanar ou pelo menos diminuir o número de usuários que deixam de comparecer às 
consultas médicas agendadas, bem como, se for o caso, se tem havido ações dessas 
Diretorias visando o reforço do pré-agendamento feito, de modo que possam os 
usuários ser substituídos antecipadamente por outros que se encontram na fila de 
espera por consultas. Em votação: APROVADO. Requerimento Número 
250/2019 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS 
PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. entrar em entendimento com o 
setor competente, visando enviar a esta Casa de Leis, cópia da licitação e contrato, 
se houver, e ainda o respectivo valor de pagamento realizado à Empresa ou ao 
Microempresário que fez os serviços de rampa para entrada no bairro "Jardim 
Maria Luiza", no corrente exercício. Em votação: APROVADO. Requerimento 
Número 251/2019 - JOÃO ANTÔNIO DE MORAES NETO seja oficiado ao Exmo. 
Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. informar 
esta Casa de Leis o quanto foi gasto com este serviço e também informações a 
respeito se este serviço foi pago com recurso próprio ou recurso da CIP 
(Contribuição para Iluminação Pública). Em votação: APROVADO. Requerimento 
Número 252/2019 - JOAQUIM APARECIDO NUNES seja oficiado ao Exmo. Sr. 
DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, 
se ainda haverá edição de festa do peão no município de Américo Brasiliense, e em 
caso positivo, qual será a data. Em votação: APROVADO. Requerimento Número 
253/2019 - JOAQUIM APARECIDO NUNES, DIEGO RODRIGUES DE SOUZA E 
MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. 
Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. informar esta Casa de Leis se este ano 
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haverá Refis e em caso afirmativo, quando. Em votação: APROVADO. 
Requerimento Número 254/2019 - JOAQUIM APARECIDO NUNES E DIEGO 
RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. 
Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, quando será iniciado os 
controladores de acesso no Hospital Municipal "Doutor José Nigro Neto". Em 
votação: APROVADO. Requerimento Número 255/2019 - THIAGO VIEIRA 
LIMA seja oficiado ao Exmo. Sr DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal 
solicitando de S/Exa., encaminhar a esta Casa de Leis a relação de todos os 
contratos de aluguéis de imóveis que estão sendo pagos pela prefeitura; valores 
pagos de aluguéis; prazo de rompimento dos referidos contratos sem que gere 
multa para a prefeitura; prazos de finalização dos mesmos; quais medidas serão 
tomadas com relação aos aluguéis para que haja economia, tendo em vista a 
situação financeira em que se encontra o Município. Em votação: APROVADO. 
Requerimento Número 257/2019 - LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado 
à Exma. Sra. TABATA CLAUDIA AMARAL DE PONTES, DD. Deputada Federal, 
solicitando de S/Exa. para envidar esforços no sentido de viabilizar recursos 
financeiros através de emenda parlamentar para fins específicos destinada aos 
setores da saúde do município de Américo Brasiliense, visando uma melhor 
qualidade de vida para nossos munícipes. Em votação: APROVADO. 
Requerimento Número 258/2019 - LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado 
ao Exmo. Sr. ROBERTO SEBASTIÃO PETERNELLI JÚNIOR - GENERAL 
PETERNELLI, DD. Deputado Federal solicitando de S/Exa. envidar esforços no 
sentido de contemplar o município de Américo Brasiliense com a liberação de 
verba por meio de emenda parlamentar destinada à infraestrutura de nosso 
município. Em votação: APROVADO. Requerimento Número 259/2019 - 
LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja oficiado ao Exmo. Sc GUILHERME MURARO 
DEFtRITE, DD. Deputado Federal, solicitando de S/Exa. para envidar esforços no 
sentido de contemplar o município de Américo Brasiliense com a liberação de 
verba por meio de emenda parlamentar destinada à infraestrutura de nosso 
município. Em votação: APROVADO. Requerimento Número 260/2019 - 
MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. 
Prefeito Municipal, solicitando de S/Exa. entrar em entendimentos com a Diretora 
de Saúde, Dra. Eliana Aparecida Bernabé Marsili, solicitando da mesma enviar a 
esta Casa de Leis a relação das pessoas que não compareceram aos serviços 
médicos agendados no mês de agosto do corrente ano, com respectivos endereços, 
bem como informar como é feito o reforço de agendamento aos usuários pelas 
funcionárias encarregadas de fazer esses serviços, as quais solicita ainda que sejam 
apontadas na resposta a ser enviada, principalmente para que, posteriormente, 
possa ocorrer uma reunião dos membros deste Legislativo e essas servidoras, 
visando encontrar uma solução para um número tão expressivo de evasão de 
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usuários nos serviços médicos ofertados. Em votação: APROVADO. 
Requerimento Número 261/2019 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja 
oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito Municipal solicitando de 
S/Exa. informar esta Casa de Leis, a veracidade de que funcionário do Poder 
Executivo fica com o veículo da Prefeitura à sua disposição por 24 horas e se sim, 
desde quando fica com o carro disponível para o mesmo e que informe o controle 
de entrada e saída de todos os veículos dos departamentos municipais. Em 
votação: APROVADO. Requerimento Número 262/2019 - MÁRIO AUGUSTO DE 
CAMPOS seja oficiado à empresa Rumo SÃ. solicitando da mesma que realize a 
limpeza no trecho da linha férrea compreendida entre o bairro Luis Ometto e 
Centro, e ainda o fechamento da passagem do fundo das residências que dão acesso 
a linha férrea. Em votação: APROVADO. Requerimento Número 263/2019 - 
LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao Exmo. Sr. DIRCEU BRÁS PANO, 
DD. Prefeito Municipal solicitando de S/Exa. informar esta Casa de Leis qual o 
motivo das demarcações de transporte coletivo do bairro Residencial Aliança não 
terem sido realizadas até o momento. Em votação: APROVADO. Requerimento 
Número 264/2019 - LUZIMAR ALVES DOS SANTOS seja consignado na ata dos 
trabalhos de hoje, voto de profundo pesar pelo falecimento da jovem BRUNA 
AQUINO, ocorrido no último dia 13. DEFERIDO. Requerimento Número 
265/2019 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA seja consignado na ata dos trabalhos 
de hoje, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor GILBERTO ALVARO 
MARTINS, ocorrido no último dia 14. DEFERIDO. Moção Número 062/2019 - 
MÁRIO AUGUSTO DE CAMPOS: Moção de Congratulações e Aplausos para as 
alunas Nayara Gevezier Santos, Nathalia Mancini e Verônica Aparecida da Silva 
Pinto. Em votação: APROVADA. Moção Número 063/2019 - MARLY LUZIA 
HELD PAVÃO e outros: Moção de Apoio pela obrigatoriedade da participação do 
advogado na solução consensual de conflitos - CEJUSC, para garantir, com justiça e 
eficiência, os direitos e interesses dos cidadãos. Em votação: APROVADA. Oficio 
recebido do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São 
Paulo, em agradecimento à Moção de autoria do Vereador Divaldo de Camargo 
Pereira saudando o Dia do Corretor de Imóveis. Projeto de Lei n° 047/2019, de 
autoria da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, que dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. O Projeto de Lei foi 
lido e será encaminhado 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, a Sra. Presidente solicitou a leitura e votação dos 
Requerimentos de Retirada de Proposição da Ordem do Dia. Requerimento n° 
002/2019 de Retirada de Proposição - MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE seja retirada da Ordem do Dia o Projeto 
de Lei Complementar n° 014/2019. Em votação: APROVADO. Requerimento n° 
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003/2019 de Retirada de Proposição - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO 
BRASILIENSE seja retirada da Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar n° 
013/2019. Em votação: APROVADO. A Sra. 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 MOFtALLES, LUZI1VIAR 
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, a Senhora Presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse 
à leitura da matéria constante da Ordem do Dia. ITEM PRIMEIRO: Requerimento 
de Urgência Especial n° 021/2019, de autoria dos Vereadores Marly Luzia Held 
Pavão, João Antônio de Moraes Neto, Luzimar Alves dos Santos, Roberto Rodrigues 
Job, Divaldo de Camargo Pereira e Zélia do Carmo Gracindo, que inclui na Ordem do 
Dia, em Regime de Urgência Especial, o Projeto de Lei n° 047/2019. Em Votação 
Nominal: Votaram sim todos os Vereadores. Em Votação: APROVADO. ITEM 
SEGUNDO: Projeto de Lei n° 047/2019, de autoria da Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 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, a 
Senhora Presidente solicitou ao Vereador LUZIMAR ALVES DOS SANTOS, 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". 

Obs.: As discussões das proposições, a palavra livre e a palavra livre em Explicação 
pessoal estão disponíveis em DVD vídeo. 

Eu, DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, primeiro Secretário li a presente Ata, e a 
assino com os demais membros da Mesa 	  

Presidente: 

1° Secretári 

2° Secretário: 
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