
Câmara Municipal de Américo Brasiliense 

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO 
BRASILIENSE, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2021. 

Presidente: JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE 
Vice-Presidente: SILAS FERNANDES PINTO 
P Secretária: ZÉLIA DO CARMO GRACINDO 
2º Secretário: VALDEIR BEZERRA DA SILVA 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 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. O Senhor 

Presidente comunicou que nos termos do Ato n° 024/2021 e a fim de evitar a 

propagação do Novo Corona Vírus, esta Casa de Leis inicia esta Sessão Ordinária, 

em caráter estritamente excepcional. Ainda, como parte das medidas que visam 

conter e evitar a propagação do vírus, na presente Sessão, não haverá palavra livre, 

bem como não haverá a explicação pessoal, devido a necessidade de redução no 

tempo de duração da sessão, para se evitar o aglomerado de pessoas no mesmo 

local por tempo maior que o necessário. O Senhor Presidente informou que alguns 

vereadores gentilmente se deslocaram de seus assentos para a galeria do Plenário, 

a fim de aumentar o distanciamento, agradecendo os nobres edis pela 

compreensão e auxílio. O Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que 

procedesse a chamada regimental. Feita a chamada, constatou-se a presença dos 

Vereadores: ALCIDES LUIS DE CARVALHO, ALDEVAM LIMA ARAÚJO, DIEGO 

RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MÁRIO SILVA DOS ANJOS, JOSÉ ROBERTO DE 

ANDRADE, LEANDRO HENRIQUE MORALLES, MAICON RIOS DE SOUZA, MARLY 

LUZIA HELD PAVÃO, ROBERTO RODRIGUES JOB, SILAS FERNANDES PINTO, 

TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO, VALDEIR BEZERRA DA SILVA e ZÉLIA DO 

CARMO GRACINDO. Havendo número legal para a deliberação, o Senhor 

Presidente declarou: "Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos". 

EXPEDIENTE: O Senhor Presidente colocou em votação a ata da SESSÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 17 DE MAIO DE 2021. Em discussão: Pela Ordem, o Vereador 

Diego Rodrigues de Souza pediu que fosse corrigido a sua presença na chamada 

regimental para deliberação da Sessão, constada na referida Ata. Votação: 

Votaram sim todos os Vereadores. Em Votação: APROVADA. O Senhor Presidente 

colocou em votação a ata da SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28 DE MAIO DE 

2021. APROVADA. O Senhor Presidente solicitou à Primeira Secretária que 

procedesse a leitura das correspondências da Prefeitura Municipal. Ofícios 

recebidos da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, enviando respostas 

aos requerimentos dos Vereadores Leandro Henrique Moralles e Marly Luzia Held 
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Pavão. Ofício recebido da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, 

encaminhando devidamente promulgadas as Leis n° 2341 e 2342/2021. 0 Senhor 

Presidente solicitou à Primeira Secretária que procedesse à leitura das Indicações. 

Indicação Número 118/2021 - ALCIDES LUIS DE CARVALHO seja oficiado ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em 

entendimento com o setor competente no sentido de se construir rampa de acesso 
para cadeirantes na alameda central próxima ao nº 430 e nº 730 e também, seja 
construída rampa de acesso para cadeirante na rua Augusta Aparecida dos Santos, 

próxima ao nº 310, no bairro Jardim Santa Terezinha. Indicação Número 

119/2021 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, sobre o antigo clamor popular por realização de benfeitorias na Praça 
da Amizade, localizada no bairro Jardim Vista Alegre solicitando de S/Exa: 1. 
Reparar as lâmpadas que não estão funcionando, bem como substituir as lâmpadas com 
luminosidade insuficiente; 2. Ampliar a quantidade de pontos de iluminação, 
especialmente ao longo da pista de caminhada; 3. Reparar os brinquedos avariados no 
playground; 4. Instalar lixeiras e bancos para assento. Indicação Número 
120/2021 -DIEGO RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em entendimento com o 
setor competente no sentido de instalar placa de "Proibido jogar lixo e entulho" no 
final da Avenida Primaveras, bem como no final da Avenida das Palmeiras, ambas 
localizadas no bairro Jardim Primaveras. Indicação Número 121/2021 - JOSÉ 
MÁRIO SILVA DOS ANJOS seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando de Sua Excelência entrar em entendimento com o setor competente, no 
sentido de se realizar a pintura das faixas de estacionamento (carro e moto) ao 
longo da avenida Manoel José Pires. Indicação Número 122/2021 - - JOSÉ 
MÁRIO SILVA DOS ANJOS seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando de Sua Excelência entrar em entendimento com o setor competente, no 
sentido de dar continuidade a limpeza e poda de árvores na área abaixo do bairro 
Jardim Luiz Ometto II, próxima a baixada da Sadia. Indicação Número 123/2021 
-JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando de Sua Excelência. entrar em entendimento com o setor 
competente, no sentido de se realizar a manutenção periódica em todos os 
aparelhos das academias ao ar livre e parquinhos existentes no município. 
Indicação Número 124/2021 - ALCIDES LUIS DE CARVALHO seja oficiado ao 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em 
entendimento com o setor competente, no sentido de construir lombadas nas 
seguintes vias do Município: Avenida Arthur Marsilli, localizada no bairro Jardim São 
Judas, nas proximidades do ponto de ônibus e Rua Toledo Pizza, localizada no bairro 
Jardim São Judas, mais precisamente na frente da Quadra Poliesportiva "Joaci 
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Paixão". Indicação Número 125/2021 - JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE seja 

oficiado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, 

entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de colocar gradil na 

Praça "José Roncalli", para proteção das crianças que frequentam o local. 

Indicação Número 126/2021 - JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE seja oficiado ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência. entrar em 

entendimento com o setor competente, no sentido de se colocar braço duplo de 

iluminação nos três postes da praça localizada na rua Capitão Alberto Mendes 
Júnior, visando a segurança dos comerciantes e da população. Indicação Número 
127/2021 -LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em entendimento com o 

setor competente, no sentido de construir uma lombada na Rua Achille Bortolo, do 

bairro Jardim Maria Luiza, mais precisamente na altura do número 210. Indicação 

Número 128/2021 - LEANDRO HENRIQUE MORALLES seja oficiado ao 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em 
entendimento com o setor competente, no sentido de realizar a poda das árvores 

localizadas na Rua Jaú com a Avenida Araraquara, no bairro Jardim Vista Alegre, o 
mais breve possível. Indicação Número 129/2021 - LEANDRO HENRIQUE 
MORALLES seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, solicitando de 
Sua Excelência, entrar em entendimento com o setor competente no sentido de 
realizar operação tapa-buracos na rua dos Ypês, na altura do imóvel nº 775. 
Indicação Número 130/2021 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, sugerindo que o valor do abono aniversário seja 
divido em 12 (doze) parcelas mensais, e acrescido ao vale de alimentação que os 
servidores municipais recebem, de modo que o benefício do abono aniversário seja 
mantido. Indicação Número 131/2021 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja 
oficiado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, 
entrar em entendimento com o setor municipal competente, para ser enviado a 
esta Casa de Leis projeto de lei que autoriza a doação do terreno municipal onde se 
encontra a sede da Associação Pró Vida "Francisco Toledo Piza", visto que o prédio 
está necessitando de reformas urgentes, que a entidade não pode assumir, em face 
desse imóvel ter o domínio público, vinculado ao patrimônio administrativo. 
Indicação Número 132/2021 - MARLY LUZIA HELD PAVÃO seja oficiado ao 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, entrar em entendimento com o setor 
municipal competente, visando a recolocação do poste de iluminação que ficava na 
travessia da Avenida Manoel Vieira Júnior ao lado do prédio do Grupo Doçura, 
entre as Rua Gentil Prudente Correa e a SP-255. Indicação Número 133/2021 -
ROBERTO RODRIGUES JOB seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, 
entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de construir 
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lo,nbadas nas seguintes vias do Município: Avenida Sumaré, localizada no bairro 

Jardim Vista Alegre, mais precisamente na altura do número 181 e Rua Professora 

Maria Aparecida Belarmino Rodrigues, localizada no bairro Jardim Novo Américo, 

na altura do número 714. Indicação Número 134/2021 - VALDEIR BEZERRA 

DA SILVA seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, solicitando de Sua 

Excelência. entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de se 

realizar a poda das árvores no local onde são realizados os exames de autoescola e 

que seja realizado reparo na iluminação deste local, já que são realizadas aulas 

práticas à noite. Indicação Número 135/2021 - VALDEIR BEZERRA DA SILVA 

seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, solicitando de Sua 

Excelência, entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de 

construir redutor de velocidade na Avenida Isaac Azevedo, localizada no 

bairro Jardim Luís Ometto, mais precisamente na altura do imóvel número 451. 0 

Senhor Presidente proclamou que as INDICAÇÕES foram lidas e serão 

encaminhadas ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal. Em seguida, solicitou à 

Primeira Secretária que procedesse a leitura dos Requerimentos. Requerimento 

Número 067/2021 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA seja oficiado ao 

Excelentíssimo Sr. DIRCEU BRÁS PANO, Digníssimo Prefeito Municipal, 

solicitando de Sua Excelência, entrar em entendimento com o setor competente, no 

sentido de informar a esta Casa de Leis quais as atuais condições estruturais da 

ponte localizada na Alameda Aldo Lupo sobre o Córrego Maria Mendes, bem como 

se a administração municipal possui algum estudo técnico recente acerca do 

estado da referida ponte. Em caso positivo, encaminhar cópia. Em Votação: 

Aprovado. Requerimento Número 068/2021 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA: 

seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. DIRCEU BRÁS PANO, Digníssimo Prefeito 

Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em entendimento com o setor 

competente, no sentido de enviar a esta Casa de Leis, informações acerca da 

possibilidade de executar pavimentação asfáltica no final da Rua Carlos Bortoli, 

localizada no bairro Jardim São José II, interligando-a à Rua Amábile Mariani 

Furlan. Em Votação: Aprovado. Requerimento Número 069/2021 - JOSÉ 

MÁRIO SILVA DOS ANJOS seja oficiado à Companhia Paulista de Força e Luz -

CPFL, solicitando desta insigne empresa verificar a possibilidade de elevar os fios 

de alta tensão que atravessa a via "Estrada Neyde Marin de Campos", na altura da 

curva que dá acesso a empresa Cobermil, no município de Américo Brasiliense. Em 

Votação: Aprovado. Requerimento Número 070/2021 - JOSÉ MÁRIO SILVA 

DOS ANJOS seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. DIRCEU BRÁS PANO, Digníssimo 
Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em entendimento com o 

setor competente, no sentido de enviar a esta Casa de Leis, informações acerca da 

existência ou não de área no município para ser utilizada como bolsão. Em 
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Votação: Aprovado. Requerimento Número 071/2021 - JOSÉ ROBERTO DE 

ANDRADE seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. DIRCEU BRÁS PANO, Digníssimo 

Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em entendimento com 

Centro de Atendimento ao Trabalhador - CEAT no sentido enviar a esta Casa de 

Leis, informações acerca da possibilidade de enviar as cobranças de tributos via 

carta, uma vez que a cobrança é feita via internet e muitos não sabem. Em 

Votação: Aprovado. Requerimento Número 072/2021 - MARLY LUZIA HELD 

PjiVÃO seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. DIRCEU BRÁS PANO, DD. Prefeito 

Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em entendimento com o Diretor de 

Promoção Social, ISMAEL DA SILVA, e informar a esta Casa de Leis, qual o 

planejamento que está sendo, e/ou ainda, que está em andamento, visando abrigar 

os moradores do frio intenso que está sendo anunciado. Em Votação: Aprovado. 

Encerrada a leitura e votação dos REQUERIMENTOS, o Senhor Presidente solicitou 

à Primeira Secretária para que proceda a leitura das Moções. Moção número 

036/2021 - ALCIDES LUIS DE CARVALHO: MOÇÃO DE AGRADECIMENTO ao 

Excelentíssimo Senhor Carlos Zarattini, DD. Deputado Federal, pelo esforço em 

sempre contemplar o município de Américo Brasiliense com recursos financeiros. 
Em Votação: Aprovada. Moção número 037/2021 - JOSÉ MÁRIO SILVA DOS 

ANJOS: MOÇÃO DE AGRADECIMENTO ao Excelentíssimo Senhor Júnior Bozzella 
(PSL), Digníssimo Deputado Federal, pela emenda parlamentar no valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atendendo a solicitação de vereador. Em 

Votação: Aprovada. Moção número 038/2021 -LEANDRO HENRIQUE 
MORALLES: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS para com o Ilustríssimo 
Senhor José Raimundo Mói, Ilustríssima Senhora Regina Aparecida Mói, membros 
do Lions Clube, pelo belíssimo gesto de assistência social, realizado por meio de 
empréstimo de muletas, cadeiras de rodas, etc, e ainda ao Ilustríssimo Presidente 
do Lions Clube, Eduardo Fortes, pelo trabalho que é realizado em nosso Município. 
Em Votação: Aprovada. Moção número 039/2021 - -LEANDRO HENRIQUE 
MORALLES: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E AGRADECIMENTOS ao ao 
Ilustríssimo Senhor Felipe Joioso pela iniciativa das "lives solidárias" (empresa 
WANNA pela parceria), pela doação de 113 cestas básicas para o Fundo Social 
Municipal, pela doação de mais de 3.000 ovos de páscoa e pela arrecadação de 
mais de 300 cestas básicas para a região. Em Votação: Aprovada. Moção número 
040/2021 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA seja consignado na ata dos trabalhos 
de hoje, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor ADAUTO 
SCARDOELLI ocorrido no último dia 04. DEFERIDO. Moção número 041/2021 -
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ DENILSON DE OLIVEIRA 
ocorrido no último dia 19. DEFERIDO. Moção número 042/2021 - DIEGO 
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RODRIGUES DE SOUZA seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto de 

profundo pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ DE CAMPOS ocorrido no último 

dia 13. DEFERIDO. Moção número 043/2021 - DIEGO RODRIGUES DE SOUZA 

seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto de profundo pesar pelo 

falecimento da Senhora MARLI SANTOS SILVA DO NASCIMENTO ocorrido no 

último dia 26. DEFERIDO. Moção número 044/2021 - DIEGO RODRIGUES DE 

SOUZA seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto de profundo pesar pelo 

falecimento da Senhora SUELY APARECIDA ROCHA FERNANDES DA CRUZ 

ocorrido no último dia 19. DEFERIDO. Moção número 045/2021 - ROBERTO 

RODRIGUES JOB seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS ocorrido no 
último dia 26. DEFERIDO. Moção número 046/2021 - ROBERTO RODRIGUES 
JOB seja consignado na ata dos trabalhos de hoje, voto de profundo pesar pelo 

falecimento do Senhor FRANCISCO GOUVËA ocorrido no último dia 05. 
DEFERIDO. Encerrada a leitura das MOÇÕES, o Senhor Presidente solicitou à 
Primeira Secretária que procedesse a leitura das correspondências recebidas nesta 
Casa de Leis. Ofício recebido da Câmara Municipal de Santa Isabel, 
encaminhando cópia da Moção n° 006/2021. Ofício recebido da Secretaria de 
Estado da Saúde - Instituto Butantan, em resposta ao requerimento n° 
014/2021, de autoria do Vereador Diego Rodrigues de Souza. O Senhor Presidente 
solicitou à Primeira Secretária que procedesse a leitura dos projetos de leis 
recebidos nesta Casa de Leis. Projeto de Lei Complementar n° 005/2021, de 
autoria da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, que dispõe sobre a 
designação temporária de servidores na forma que especifica e dá outras 
providências. Os projetos foram lidos e serão encaminhados às comissões 
competentes. Projeto de Lei Complementar n° 006/2021, de autoria da 
Pt efeitura Municipal de Américo Brasiliense, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a pagar indenização expropriatória mediante "dação em pagamento", na 
forma que especifica, e dá outras providências. Projeto de Lei n° 029/2021, de 
autoria da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, que institui a 
Ouvidoria Municipal, o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos, na forma Lei 
Federal n° 13.460, de 26 de junho de 2017, e dá outras providências. Projeto de 
Lei n° 031/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, 
que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
Os projetos foram lidos e serão encaminhados às comissões competentes. 
Encerrada a leitura da matéria do Expediente e não constando matéria para a 
Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador ALCIDES LUIS DE 
CARVALHO, 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 estão disponíveis em DVD vídeo. Esta sessão 

também está disponível no canal do Youtube da Câmara Municipal de Américo 

Brasiliense, através do link: https://www.youtube.com/watch? 

v=rj3z64pwyGQ&t=3158s. 

Eu, ZÉLIA DO CARMO GRACINDO, Primeira Secretária, li a presente Ata, e a assino 

com os demais membros da Mesa 

Presidente: 

Vice-Presidente: 

1ª Secretária: 

2° Secretário:  
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