CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ESTADO DE SÃO PAULO
1

Divisão de Expediente

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, SP.
Em 12 de março 2013.

Às nove horas do dia doze de março do ano de dois mil e treze, em
sua sede, na Rua da Câmara, número 01, a Câmara Municipal de Franca, Estado de São
Paulo, se reúne sob a presidência do Vereador José Eurípedes Jepy Pereira, tendo como
1º Secretário o Vereador Luis Carlos Vergara Pereira e como 2º Secretário o Vereador
Márcio César de Sousa, nesta décima Sessão Ordinária, deste primeiro ano da atual
legislatura. Registraram suas presenças no painel eletrônico os Vereadores: Adérmis
Marini Júnior, Antônio Donizete Mercúrio, Claudinei da Rocha, Daniel Paulo Radaeli, José
Barbosa da Silva, José Eurípedes Jepy Pereira, Josivaldo Silva Vilas Boas, Luiz Antônio
Cordeiro, Luiz Carlos Vergara, Luiz Otávio Rodrigues Pinheiro, Márcio César de Souza,
Marco Antonio Garcia, e Valéria Cristina Marson. Constatou-se as ausências dos
Vereadores Miguel Laércio Matias e Nirley de Souza, justificadas regimentalmente em
razão de viagem para São Paulo. Havendo número legal, o Presidente declara aberta a
Sessão, pedindo a proteção e a benção de Deus. DO EXPEDIENTE constou: ATA: a Ata
da nona Sessão Ordinária, realizada no dia cinco de março de dois mil e treze, foi
aprovada sem restrições. Foram lidos pelo 1º Secretário: telegrama do Ministério da
Saúde, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde.
Encaminhe-se ao Departamento Financeiro; ofício da Prefeitura Municipal de Franca,
informando

transferências

recebidas.

Encaminhe-se

ao

Departamento

Financeiro;

telegrama do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros para
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Encaminhese ao Departamento Financeiro; Relatório de Viagem do Vereador Nirley de Souza para
São Paulo; ofício da Prefeitura Municipal de Franca, encaminhando balancetes analíticos
da Receita, em substituição ao enviado anteriormente. Encaminhe-se ao Departamento
Financeiro; ofício do Hospital Allan Kardec, informando a composição da nova diretoria da
entidade. Encaminhe-se ao Departamento Legislativo; ofício do Governador do Estado de
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São Paulo, convidando para reunião com os Prefeitos Paulistas. Ciente; ofício do Prefeito
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Municipal de Franca, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei Complementar 02/2013.
Encaminhe-se à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Deram entrada os seguintes
Projetos de Lei nºs: 48/2013, do Vereador Luis Cordeiro, que dispõe sobre a instalação
de portal na entrada da cidade, pela Rodovia Cândido Portinari, com um monumento em
forma de calçado masculino. Às Comissões competentes; 49/2013, que autoriza o Poder
Executivo a desafetar e alienar parte da área localizada na Rua Fiori Dermínio, no Jardim
Aeroporto III; 50/2013, do Vereador Miguel Laércio Matias, que denomina Antônio de
Oliveira Costa, a Rua 103 do Jardim João Portinari. À Comissão competente; 51/2013, do
Vereador Márcio César de Sousa – Márcio do Flórida, que denomina Romildo Beghelli, a
Rua 104 do Jardim João Liporoni. À Comissão competente; 52/2013, do Vereador Luis
Cordeiro, que altera e acrescenta dispositivo na Lei nº 7.688/2012, que institui o
“Programa Moradia Digna para Todos”, para atendimento às famílias em situação de
extrema pobreza. Às Comissões competentes; 53/2013, do Vereador Daniel Radaeli, que
institui o Dia dos Apaixonados por Franca. Às Comissões competentes; 54/2013, do
Vereador José Barbosa da Silva, que acrescenta os parágrafos segundo e terceiro ao Art.
48 e 49, do Código de Edificações do Município. Às Comissões competentes; 55/5013, do
Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções às entidades Sede
Agostiniana de Assistência Social Pio XII. Às Comissões competentes; 56/2013, do
Prefeito, que autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal, destinados à
execução do Programa Nacional de Promoção do acesso ao mundo do trabalho – Acessuas
e à construção da nova sede da CIRETRAN, altera o Plano Plurianual e a LDO; 57/2012,
do Vereador Luis Otávio, que dispõe sobre o tombamento do evento religioso, cultural e
turístico COMADEF, como patrimônio histórico e cultura do Município e inclusão no
calendário oficial de eventos do Município. Às Comissões competentes; 58/2012, do
Prefeito, que autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal de 2013, do
Centro Universitário de Franca, no valor de R$ 1.900.000,00, conclusão da unidade II do
UNIFACEF. Às Comissões competentes. Deram entrada os seguintes Projetos de
Resolução nºs: 07/2013, que determina a criação de mecanismo de tradução para
deficientes auditivos na TV Câmara. À Comissão competente; 08/2013, da Vereadora
Valéria Marson, que acrescenta artigo ao Regimento Interno da Câmara Municipal de
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Franca (Resolução nº 302, de 25/11/2005); 09/2013, que acrescenta parágrafo ao Artigo
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168 ao Regimento Interno, tornando obrigatório o envio de relatório de matérias
protocoladas para leitura no Expediente da Sessão. À Comissão competente. Foi requerida
discussão dos seguintes Requerimentos: Vereador Luis Cordeiro nºs: 146, que
solicita cópia fiel e integral do procedimento para a contração de empresa para avaliar a
qualidade da terra utilizada na Praça Zumbi dos Palmares; 147, que solicita relação de
praças adotadas pelo Programa Adote uma Praça. Do Vereador Luis Otávio nº: 160,
que solicita informe sobre a aplicação dos recursos destinados à implantação do Centro
Cultural da Estação “Pedro Paulo Salles – Salles Dounner” e os motivos que impediram a
efetiva utilização do referido espaço. Do Vereador Luiz Vergara nºs: 152, que solicita
retomada urgente da Gestão Plena de Saúde pelo município de Franca; 154, que solicita
informações sobre providências para reinstalação dos bueiros que foram aterrados para a
construção do Viaduto Dona Quita; 155, que solicita informações sobre os motivos da não
realização das obras previstas para evitar alagamentos na região do Viaduto Dona Quita;
156, que solicita informações sobre o alargamento e aprofundamento do canal do Córrego
dos Cubatão; 157, que solicita informações sobre a interrupção da Avenida “A”, esquina
com a Rua Guerino Alfredo Minervino, na Vila Pedigoni; 161 que solicita informações sobre
motivos que impedem a Prefeitura optar pelo recebimento de mais uma UPA, totalizando
três unidades em Franca. Do Vereador Márcio César de Sousa – Márcio do Flórida
nºs: 149, que solicita informações sobre os motivos da não conclusão da construção das
duas pontes localizadas na Avenida Hélio Palermo, ligando a Rua José Pimenta; 150, que
solicita informações sobre os motivos dos atrasos para a liberação das licenças para
construção e o não cumprimento do Art. 40 do Código de Edificações; 151, que solicita
informações sobre os motivos da não implantação no Município de Franca da lei de acesso
à informações; 153, que solicita informações referentes ao contrato do lixo, firmado com a
empresa Leão Engenharia do ano de 2011; 158, que solicita informações sobre a licitação
do viaduto Dona Quita.Foram lidas e encaminhadas as seguintes Indicações: do
Vereador Adérmis Marini nºs: 805, que solicita implantação do Projeto Ademar Guerra,
com o objetivo de propiciar orientação artística a grupos teatrais da cidade; 806, que
solicita reparo de iluminação pública sob a ponte da Rua General Osório. Do Vereador
Antonio Donizete Mercúrio nºs: 781, que solicita arrumar a estrada de terra que liga o
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Jardim Santa Adélia com o Jardim Moema, pela Rua Homero Barbosa Sandoval; 782, que
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solicita limpeza de terreno no final da Rua Carlos Vergani, esquina com Dolores Marcial
Jardim Petráglia; 787, diminuir a velocidade na Avenida Major Elias Motta; 788, que
solicita construção de banheiro público na Praça das Bandeiras; 789, que solicita alugar
uma casa de apoio na cidade de Barretos, para acomodar os pacientes e acompanhantes
com necessidades de dormitórios naquela cidade; 790, que solicita conserto do bando do
ponto de ônibus da Praça das Bandeiras; 791, que solicita limpeza de terreno na Rua José
Domingos de Oliveira Morais, n 3721; 792, que solicita poda de árvore na Rua
Pernambuco, 1198, Vila Aparecida; 793, que solicita recapeamento de todas as Ruas do
Jardim Paulista; 832, que solicita operação tapa buracos em toda extensão da Rua Maceió,
Jardim Brasilândia; 836, que solicita limpeza de um bueiro em frente Avenida Alagoas,
804, Jardim Paulista. Do Vereador Claudinei da Rocha nºs: 769, que solicita limpeza
de terreno e remoção de entulhos na Avenida Doutor Chafic Facury, esquina com a Rua
Sebastião Aparecido da Silva, em frente ao nº 2990, no prolongamento Ângela Rosa; 776,
que solicita arranquio de árvores na Avenida Chafic Facury, em frente ao nº 4410, no
Jardim Noêmia; 777, que solicita limpeza de terreno e remoção de entulhos na Rua
Iolanda Keliner Lima, ao lado do nº 339, Jardim Aeroporto I; 778, que solicita limpeza de
terreno e remoção de entulhos na área pública na Rua Altino Ferro de Barros, esquina
com a Rua Luiz Melani, no Vera Cruz II, 779, que solicita instalar boca de lobo na Avenida
José do Nascimento Vilhena, em frente ao nº 1950, Jardim Aeroporto II; 801, que solicita
limpeza de terreno e remoção de entulhos na Rua João Antônio da Silva, entre os
números 448 e 400, Jardim Aeroporto; 802, que solicita limpeza de terreno e remoção de
entulhos no pátio da Escola Professor Laerte Barbosa Cintra, no Jardim América; 818, que
solicita um garrafão de basquete, um campo de futebol e efetuar planagem na calçada em
toda lateral da Avenida Euclides Viera Coelho, esquina com a Rua Geraldo Barssoteli, no
Jardim Aeroporto III; 821, que solicita construção de uma calçada em toda lateral do
alambrado do campo de aviação no Jardim Aeroporto III. Do Vereador José Eurípedes
Jepy Pereira nº: 785, que

solicita construção de uma pista de skate no espaço

disponível debaixo do novo viaduto Dona Quita. Do Vereador José Barbosa da Silva
nºs: 786, que solicita abertura da pista de corrida no complexo esportivo do Poli
esportivo; 800, que solicita reforma e adequação do CESUM – Centro de Ensino Supletivo
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Municipal; 808, que solicita limpeza de área municipal na Rua Marcos Teixeira da Silva;
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815, que solicita instalação de semáforo na Avenida Dom Pedro I, nas proximidades da
Escola Profa. Lina Piccioni Rocha. Do Vereador Luis Cordeiro nºs: 762, que solicita
capina em torno da mina d’água localizada no Parque Dom Pedro I; 763, que solicita
retirada de entulhos e restos de couros depositados ao lado da mina d’água localizada na
Rua Nicola Alliprandini Filho, Parque Dom Pedro I; 764, que solicita capina e limpeza de
área localizada na Avenida Dr. Márcio Ribeiro Rocha, Residencial Júlio D’Elia; 765, que
solicita colocação de mão única na Rua Ana Custódio Perise; 766, que solicita criar uma
frente de trabalho orientada a auxiliar a Secretaria de Serviços e meio Ambiente, nos
serviços de limpeza urbana; 768, que solicita capina e limpeza do canteiro central da
Avenida Ministro Rui Barbosa; 770, que solicita estender a pista de caminhada localizada
no Jardim Piratininga; 783, que solicita fechamento da Rua Carlos Dourado, trecho entre
as Avenidas Chico Júlio e Dr. Flávio Rocha, na Vila Imperador; 784, que solicita mudança
do ponto de ônibus localizado na Avenida João Batista de Paula Silva, nº 341, Jardim
Elimar II; 795, que solicita capina e limpeza bem como poda das árvores localizadas na
praça Zumbi dos Palmares; 796, que solicita recapeamento da pista de caminhada da
Praça Zumbi dos Palmares; 798, que solicita capina e limpeza, bem como poda das
árvores localizadas na Rua Pedro Calandria; 799, que solicita troca das lâmpadas
queimadas em vários postes da praça Zumbi dos Palmares; 807, que solicita desentupir
boca de lobo, como de esgoto, localizada na Rua Joviano de Carvalho; 809, que solicita
capina em toda extensão da Rua Diogo Garcia Coelho; 819, que solicita plantio de mudas
de árvores no canteiro central da Avenida Dr. Márcio Ribeiro Andrade; 822, que solicita
capina e limpeza do canteiro central da Avenida Ministro Rui Barbosa; 823, que solicita
capina e limpeza de terreno localizado na Avenida Ministro Rui Barbosa, ao lado da Igreja
Assembléia de Deus; 824, que solicita capina e limpeza da calçada em toda extensão da
Rua Pedro Silveira; 825, que solicita estudo para colocar um guarda municipal no prédio
da Secretaria Municipal de Franca; 826, que solicita estudo para refazer o muro que cerca
o Parque Fernando Costa; 827, que solicita colocação de um guarda ou porteiro no Parque
Fernando Costa. Do Vereador Luis Otávio nºs: 829, que solicita operação tapa buracos
na Rua Maceió, Jardim Brasilândia I; 830, que solicita implantação de mão única na Rua
Onofre Raimundo Braga, no Residencial Palermo; 831, que solicita intensificar o
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policiamento no Residencial Palermo, principalmente no período noturno; 833, que solicita
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implantação de sinalização de solo e aérea nas Ruas do Residencial Palermo; 834, que
solicita colocação de placas para limitação de velocidade na Rua Sebastião Amparo, no
Parque São Jorge; 835, que solicita reparos na Biblioteca Municipal do Espaço Cultural
Salles Dounner; 838, que solicita colocação de placas limitando o horário para carga e
descarga na Avenida Moacir Vieira Coelho, no Jardim Redentor; 840, que solicita poda de
árvore localizada na Avenida Brasil, 2331, Jardim Brasilândia. Do Vereador Luiz Vergara
nºs: 803, que solicita retirar a faixa amarela existente em frente ao Curtume Quimprol, na
Avenida Alberto Pulicano, 3750, no Distrito Industrial; 804, que solicita estudos visando a
construção de área de lazer, com parque infantil, colocação de bancos, em área pública
localizada no final da Rua Antônio Jacintho Lemos, Jardim Saméllo Woods; 820, que
solicita limpeza de área pública, localizada em praça junto ao Hemocentro de Franca; 828,
que solicita limpeza de áreas públicas, localizadas em toda extensão da Avenida Nelson
Japaulo, que liga os bairros Jardim Luíza I e Residencial Vera Cruz.837, que solicita
limpeza de áreas da municipalidade em toda a extensão da Avenida A no Jardim Pedigoni.
Do Vereador Márcio César de Sousa – Márcio do Flórida nºs: 797, que solicita
colocação de semáforo no cruzamento da Avenida Hélio Palermo com Rua José Pimenta;
839, que solicita efetuar os serviços de limpeza e poda na área que margeia a Rua Paulo
Roberto Cavalheiro Coelho. Do Vereador Miguel Laércio Matias nºs: 771, que solicita
colocação e manutenção de caçamba para lixo reciclável, no acostamento da Rodovia
Fábio Talarico; 772, que solicita colocação e manutenção de caçamba para lixo reciclável
no acostamento da Rodovia Nelson Nogueira – Franca/Ribeirão Corrente via fundão; 773,
que solicita abertura do canteiro central e colocação de semáforo, na Avenida Presidente
Vargas, no cruzamento com a Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, proximidade Hospital
do coração; 774, que solicita limpeza do mato e retirada de entulhos da área de lazer,
denominada Pracinha do Bairro Quinta do Café; 775, que solicita limpeza e verificação da
capacidade do escoamento de água das bocas de lobo, localizadas no bairro Quinta do
Café. Do Vereador Nirley de Souza nºs: 810, que solicita instalação de um semáforo
na Rua Hipólito José da Costa, início do pontilhão do Jardim Guanabara; 811, que solicita
operação tapa buracos na Rua Pedro Spessoto, bairro Santa Cruz; 812, que solicita
construção de calçada em uma área da municipalidade existente na Avenida Dom Pedro,
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Parque Moema; 813, que solicita capina e limpeza em uma calçada existente na Avenida
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Noé Rezende, Jardim Saméllo Woods; 814, que solicita recapeamento da Rua Pedro
Spessoto, bairro Santa Cruz; 816, que solicita retirar água empossada entre a Avenida
Dom Pedro, esquina com a Rua Padre Antônio Vieira; 817, que solicita instalação de um
semáforo para pedestre na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Cemitério Santo
Agostinho, 2445, Jardim Antônio Petráglia. Da Vereadora Valéria Marson nºs: 780,
que solicita limpeza de uma área da municipalidade, localizada na Rua Justino Alves
Taveira, em frente ao número 4181, no Bairro Santa Hilda; 794, que solicita cessão de
uma sala do Paço Municipal, para Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
Região de Franca – AERF. Foram aprovadas as seguintes Moções, apresentadas na
Sessão passada: do Vereador Adérmis Marini nºs: 20, de aplausos ao SINDIFRANCA,
na pessoa do seu presidente, senhor José Carlos Brigagão do Couto, pela conquista do
Registro da Indicação de Procedência do Calçado de Franca; 29, de aplausos à senhora
Lisiane Bassi, que com seu trabalho fez toda diferença para que a cidade de Franca
pudesse ser referência em ensino musical. Do Vereador Claudinei da Rocha nº: 34,
de aplausos a I.E.Q, Igreja do Evangelho Quadrangular, pela realização da 4ª edição do
Sermão da Montanha em Franca.

Do Vereador Daniel Radaeli nºs: 31, de

congratulações às funcionárias da 240ª Zona Eleitoral de Franca, pela dedicação e
trabalho realizado naquele cartório, principalmente no período eleitoral ocorrido no ano de
2012; 32, de congratulações às funcionários da 46ª Zona Eleitoral de Franca, pela
dedicação e trabalho realizado naquele cartório, principalmente no período eleitoral
ocorrido no ano de 2012; 33, de congratulações à equipe de homicídios da DIG, por ter
elucidado, no ano de 2012, um total de 89% de todos os casos ocorridos em Franca. Do
Vereador Luis Otávio nº: 01, de Protestos pelo preço elevado dos combustíveis em
nossa cidade. Do Vereador Miguel Laércio Matias nº: 35, de aplausos aos jornalistas
Corrêa Neve e Edson Arantes, pela brilhante reportagem com o Governado de São Paulo.
Foram lidas e encaminhadas para a próxima Sessão as seguintes Moções nºs: 36, do
Vereador Daniel Radaeli, de Congratulações aos funcionários da 291ª Zona Eleitoral de
Franca, pela dedicação e trabalho realizado naquele cartório; 37, do Vereador Daniel
Radaeli, de Congratulações aos compositores e intérpretes da canção Conjugando Franca;
38, do Vereador Luis Otávio, de aplausos ao corredor cultural de Franca. Foram lidas e
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encaminhadas as seguintes Moções de Pesar nºs: 19, do Vereador Daniel Radaeli, pelo
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falecimento do senhor José Manoel Sobrinho – Zé Muleke; 20, da Vereadora Valéria
Marson, pelo falecimento da senhora Fabiana Faria Sanches Rodrigues Alves; 21, do
Vereador Adérmis Marini, pelo falecimento da senhora Fabiana Faria Sanches Rodrigues
Alves; 22, do Vereador Adérmis Marini, pelo falecimento do senhor Vinícius Rodrigues
Alves; 23, do Vereador Luiz Vergara, pelo falecimento do senhor Fabrício Luciano Costa.
Às 10h05, esgotada a matéria constante do Expediente, o senhor Presidente convida o
senhor José Sebastião de Sousa, para falar sobre nepotismo, nas creches da cidade. Às
horas, o senhor presidente

solicita ao senhor 1º Secretário que faça a chamada dos

senhores Vereadores para o uso da palavra em Tema Livre: com a palavra, o Vereador
Luis Otávio informa que recebeu resposta do Prefeito sobre questionamento feito através
de requerimento de sua autoria, assinado por todos os vereadores, a respeito da creche
da Vila Isabel ser destinada ao atendimento da comunidade e não somente para os
servidores municipais. Comenta sobre realização de reunião com várias entidades
assistenciais, que podem ser contempladas com verbas da Prefeitura, que foram motivo
de emendas de sua autoria e que a Prefeitura irá analisar os projetos enviados pelas
entidades. Noutro assunto comenta sobre a derrubada de um prédio antigo na Saldanha
Marinho, para dar lugar a um edifício de vinte e cinco andares. Diz que irá lutar para que o
prédio do antigo Carrefour possa ser novamente ativado com outra empresa, e que as
obras de reforma estão paradas, mas isso será suplantado. Com a palavra, o Vereador
Luis Vergara comenta sobre o trabalho realizado por uma Comissão Especial de
Vereadores, na legislatura passada, nomeada em razão das obras do Viaduto Dona Quita,
sendo que na oitiva de engenheiros e arquitetos, verificou, no depoimento, que os
mesmos alertaram sobre a necessidade do rebaixamento da calha do córrego do Cubatão,
serviço que não foi feito. Diz que constatou também nos depoimentos que foram tapados
quase todas as bocas de lobo, sobrando somente duas, não suficientes para dar vazão às
águas pluviais, necessitando urgente de serem construídas novas galerias, senão o
problema de alagamento naquela região irá continuar. Às 11h00, o Presidente convida o
senhor Adriano Mignani, Gestor de TI, da empresa Eddydata, para explicar o
funcionamento do programa SGL – Sistema de Gerenciamento Legislativo, que versa sobre
o processo de protocolo, trâmite de documentação na Câmara, aos vereadores e
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assessores. Às 11h35, o Presidente solicita ao 1º Secretário que faça a chamada dos
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vereadores para o uso da palavra em Tema Livre: com a palavra, o Vereador Donizete
Mercúrio cumprimenta o padre Dalmásio, por utilizar parte de uma gleba recebida como
herança, para trabalho de evangelização. Também elogia o trabalho realizado pela
senhora Lúcia, que faz arrecadação de remédios, para depois distribuir gratuitamente às
pessoas que não têm condições de comprar. Com a palavra, o Vereador Daniel Radaeli diz
que encontrou o Prefeito Alexandre Ferreira, num posto de combustível da cidade, e o
mesmo informou estar viajando para São Paulo para tentar resolver o problema financeiro
da Santa Casa e que o Prefeito está confiante numa solução. Comenta também sobre
visita de todos os vereadores ao berçário Dona Nina e sobre o trabalho desenvolvido pela
entidade. Noutro assunto o Vereador comenta sobre a aplicação da Lei Seca, que em sua
opinião é inconstitucional, visto que constitucionalmente ninguém é obrigado a produzir
provas contra si mesmo, e o bafômetro é um dos instrumentos que verifica o grau de
álcool existente no corpo e a recusa do motorista é punida, diz que espera uma decisão do
STF sobre a constitucionalidade ou não da Lei Seca. Com a palavra, o Vereador Adérmis
Marini ressalta o trabalho realizado pelo Educandário Pestalozzi e cita o movimentação em
favor de uma aluna que está com leucemia e precisa urgentemente de fazer transplante
de medula. Noutro assunto o Vereador comenta sobre realização de protestos de um
grupo pessoas contra a presença do pastor Marcos Feliciano, que foi escolhido presidente
da Comissão de Diretos Humanos da Câmara Federal. Diz o Vereador que o protesto se
refere à conduta homofóbica que o mesmo tem e não poderia assumir uma comissão tão
importante de defesa dos diretos do ser humano. Às 12h00, encerrada a fase do
Expediente, nos termos da Resolução nº 396/2010, o Presidente convoca os senhores
Vereadores para o reinício da Sessão às 14h00. Às 14h00, registraram suas presenças no
painel eletrônico os vereadores: Adérmis Marini Júnior, Antônio Donizete Mercúrio,
Claudinei da Rocha, Daniel Paulo Radaeli, José da Silva Sobrinho, José Eurípedes Jepy
Pereira, Josivaldo Silva Vilas Boas, Luiz Antônio Cordeiro, Luiz Carlos Vergara, Luiz Otávio
Rodrigues Pinheiro, Márcio César de Souza, Marco Antonio Garcia e Valéria Cristina
Marson. Havendo número legal, o Presidente declara reabertos os trabalhos, passando-se
para a fase da Ordem do Dia. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do Projeto de Lei nº
13/2013, de autoria do Ver. Luiz Vergara, que denomina Eric Fernandes Felix, a Rua
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“4” do loteamento denominado Villa Toscana e dá outras providências. Lido o parecer, o
Divisão de Expediente

Projeto é colocado em discussão. Ninguém se manifestando, o Projeto é colocado em
votação através do painel eletrônico e aprovado por dez votos favoráveis. O Vereador Luiz
Vergara justifica seu voto. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do Projeto de Lei nº
27/2013, de autoria do Ver. Delegado Radaeli, que denomina Florindo Gasparini (Fiori
do Bandolim), a Rua “06” do Village Santa Georgina. Lido o parecer, o Projeto é colocado
em discussão. Com a palavra, o Vereador Daniel Radaeli discorre sobre o trabalho e a vida
do homenageado. Ninguém mais se manifestando, o Projeto é colocado em votação
através do painel eletrônico e aprovado por doze votos favoráveis. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA do Projeto de Lei nº 33/2013, de autoria do Ver. Adérmis
Marini, que institui no município o Programa “Saúde na Praça” e dá outras providências.
Aprovado requerimento de retirada do projeto, requerida pelo autor. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA do Projeto de Lei nº 36/2013, de autoria do Vereador Josivaldo
Silva Vilas Boas - Bahia, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos
Moradores do Jardim Paineiras, com sede nesta cidade. Lidos os pareceres, o Projeto é
colocado em discussão. Com a palavra, o Vereador Josivaldo Silva Vilas Boas diz que o
projeto foi fruto de um pedido da comunidade do Jardim Paineiras e que a Associação dos
Moradores presta um excelente serviço àquele bairro. Diz que a entidade tendo verbas
para sua atuação, todos os moradores do bairro poderão usufruir do trabalho
desenvolvido. Ninguém mais se manifestando, o Projeto é colocado em votação através do
painel eletrônico e aprovado por onze votos favoráveis. Os Vereadores Josivaldo Vilas
Boas e Luis Otávio justificam seus votos. Às 14h45, o Presidente suspende os trabalhos,
para que o senhor Luis Stival possa falar em nome de vários grupos que defendem os
direitos humanos, para protestar contra a eleição do Deputado Federal Pastor Marcos
Feliciano para presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal.
Às 14h55, feita a verificação de presença dos vereadores. Havendo número legal, o
Presidente declara reabertos os trabalhos e solicita ao 1º Secretário que dê continuidade à
Ordem do Dia. Requerimento de urgência para o Projeto de Lei nº 56/2013, do Prefeito,
que autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal, destinados à execução
do Programa Nacional de Promoção do acesso ao mundo do trabalho – Acessuas, e à
construção da nova sede da CIRETRAN, altera o Plano Plurianual e a LDO. Colocado à
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manifestação das lideranças partidária. Ninguém se manifestando, o Requerimento é
Divisão de Expediente

colocado em votação, através do painel eletrônico e aprovado por onze votos favoráveis.
Discussão e Votação do Projeto de Lei 56/2013, do Prefeito, que autoriza a abertura de
créditos adicionais no orçamento fiscal, destinados à execução do Programa Nacional de
Promoção do acesso ao mundo do trabalho – Acessuas, e à construção da nova sede da
CIRETRAN, altera o Plano Plurianual e a LDO. Lidos os Pareceres, o Projeto é colocado em
discussão. Com a palavra, o Vereador Luis Otávio diz que o Projeto era muito esperado, já
que foi prometido pelo atual Prefeito em reunião com os Vereadores em seu gabinete. Diz
que a construção do prédio da CIRETRAN é urgente e muito esperada pelos usuários e
servidores, que hoje estão abrigados em um prédio totalmente inadequado para
funcionamento do órgão. Com a palavra, o Vereador José Barbosa da Silva diz que
realmente a construção do novo prédio que abrigará a CIRETRAN é esperada com muita
ansiedade por todos que utilizam os serviços do órgão e espera que o início das obras não
demore. Ninguém mais se manifestando, o Projeto é colocado em votação através do
painel eletrônico e aprovado por onze votos favoráveis. A Vereadora Valéria Marson
justifica seu voto. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do Requerimento nº 130/2013,
do Ver. Márcio do Flórida, que requer ao Prefeito informações sobre o projeto de
galerias e o sistema de dissipação de águas pluviais construído nas imediações do
Condomínio Spázio Florian em nossa cidade. Colocado em discussão. Com a palavra, o
Vereador Márcio César de Sousa – Márcio do Flórida explica que o Requerimento visa
cobrar do Executivo qual os motivos da não construção de galerias de águas pluviais, visto
que quando chove, a água fica empoçada e prejudica as residências da região. Com a
palavra, a Vereadora Valéria Marson explica que foi feita uma galeria de captação de
água, e que o problema do empoçamento das águas está sendo resolvido, e que outras
obras estão sendo feitas para captar a água naquela região. Ninguém mais se
manifestando, o Requerimento é colocado em votação e aprovado. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA do Requerimento nº 131/2013, do Ver. Luiz Vergara, que
requer ao Prefeito que preste informações sobre os motivos que impedem a participação
de Franca no Programa São Paulo Amigo do Idoso. Colocado em discussão. Ninguém
mais se manifestando, o Requerimento é colocado em votação e aprovado. DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO ÚNICA do Requerimento nº 132/2013, do Ver. Luiz Vergara, que
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requer ao Prefeito, que preste informações sobre os motivos que impedem a adesão do
Divisão de Expediente

município no Programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo. Colocado em
discussão. Com a palavra, o Vereador Luiz Vergara diz que o Requerimento visa saber do
Executivo qual é o interesse do Governo Estadual em instalar o Programa Bom Prato e
também o interesse do Prefeito em ter o Programa na cidade. Com a palavra, o Vereador
Adérmis Marini diz que não procede os argumentos do Vereador Luiz Vergara de que o
atual governo municipal tem sim buscado recursos junto ao Governo de São Paulo e
Governo Federal. Diz que o que o atual governo não vai aceitar fazer financiamentos, e as
contra partidas tem que estar dentro da realidade do município. Ninguém mais se
manifestando, o Requerimento é colocado em votação e aprovado. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA do Requerimento nº 135/2013, do Ver. Pastor Otávio
Pinheiro, que requer ao Prefeito informações sobre os motivos que impedem um melhor
aparelhamento e maior contingente de Guardas Civis Municipais, como forma efetiva de
ação conjunto das forças policiais no combate à violência. Colocado em discussão. Com a
palavra, o Vereador Luis Otávio lembra que no ano passado o ex Prefeito Sidinei Rocha
pretendeu extinguir a Guarda Civil Municipal. Diz que a Guarda Civil presta importante
serviço de segurança e vigilância de próprios públicos, mas que o efetivo é reduzido, em
torno de cinqüenta e quatro integrantes. Afirma que tem conhecimento que a atuação da
Guarda Civil é prejudicada pelo reduzido efetivo e que férias, licença, etc. deixam a
corporação sem condições de trabalharcomo deve. Ninguém mais se manifestando, o
Requerimento é colocado em votação e aprovado. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do
Requerimento nº 136/2013, de autoria do Ver. Delegado Radaeli, que requer ao
Prefeito informações sobre a real situação referente a concessão de usos das seis áreas
públicas retomadas pelo município onde funcionam postos de combustíveis da rede
Petrobrás. Colocado em discussão. Com a palavra, o Vereador Daniel Radaeli diz que
verificou pessoalmente onde existem ou existiram os postos de combustíveis instalados
em áreas concedidas pelo município, e quer saber do governo municipal qual será o
destino dos postos retomados pelo Executivo, já que existe perigo nas áreas devido a
instalação de depósito de combustíveis, que exalam gases. Com a palavra, o Vereador Luiz
Vergara relata sua preocupação em relação aos moradores de rua, que utilizam áreas dos
postos de combustíveis retomadas pelo Executivo, para dormir, que podem ser atingidos
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por alguma explosão devido o vazamento de gases emanados pelos tanques de
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combustíveis, mesmo vazios. Ninguém mais se manifestando, o Requerimento é colocado
em votação e aprovado. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do Requerimento nº
137/2013, de autoria do Ver. Pastor Otávio Pinheiro, que requer ao Prefeito
informações sobre a real possibilidade de criação de Hortas Comunitárias, em conjunto
com Associações Centros Comunitários de nossa cidade. Colocado em discussão. Ninguém
mais se manifestando, o Requerimento é colocado em votação e aprovado. DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO ÚNICA do Requerimento nº 140/2013, de autoria do Ver. Márcio do
Flórida, que requer ao Prefeito relatórios dos serviços referentes a limpeza de praças e
jardins. Colocado em discussão. Em requerimento verbal, o Vereador autor do
Requerimento solicita e o Plenário aprova a sua retirada. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA do Requerimento nº 141/2013, de autoria do Ver. Márcio do Flórida, que
requer ao Prefeito relatórios dos serviços referentes a limpezas de boca de lobo, galerias e
canais de córregos. Colocado em discussão. Em requerimento verbal o Vereador autor do
Requerimento solicita e o Plenário aprova a sua retirada. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA do Requerimento nº 144/2013, de autoria do Ver. Márcio do Flórida, que
requer ao Prefeito relatórios dos serviços referentes a capina química. Colocado em
discussão. Em requerimento verbal o Vereador autor do Requerimento solicita e o Plenário
aprova a sua retirada.

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do Requerimento nº

145/2013, de autoria do Ver. Márcio do Flórida, que requer ao Prefeito relatórios dos
serviços referentes a equipe de limpeza e conservação de áreas de preservação
permanente. Colocado em discussão. Em requerimento verbal o Vereador autor do
Requerimento solicita e o Plenário aprova a sua retirada. Regime de Urgência para o
Requerimento nº 162/2013, de autoria coletiva, que requer informações sobre os motivos
impeditivos da implantação dos ECOPONTOS. Colocado à manifestação das lideranças
partidárias. Com a palavra, o Vereador José Barbosa da Silva diz que o requerimento visa
ajudar carroceiros que fazem recolhimento de materiais inertes e não tem onde jogar,
devido à falta de Ecopontos para depósito. Com a palavra, o Vereador Luis Cordeiro
corrobora com o pronunciamento do Vereador José Barbosa da Silva, pois caso não seja
implantados os Ecopontos, os carroceiros ficaram sem emprego e perderão seu meio de
renda. Com a palavra, a Vereadora Valéria Marson diz que existe um impedimento da
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CETESB, que está demorando liberar documentação para a instalação dos Ecopontos,
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visto que é necessário um estudo ambiental para proceder a instalação. Ninguém mais se
manifestando, o Requerimento é colocado em votação através do painel eletrônico e
aprovado por dez votos favoráveis. Discussão e Votação do Requerimento 162/2013, de
autoria coletiva, REQUER informações sobre os motivos impeditivos da implantação dos
ECOPONTOS. Colocado em discussão. Ninguém se manifestando o requerimento é
colocado em votação e aprovado. Com a palavra o Vereador Luiz Vergara, diz que existe
em Campinas, legislação que proíbe a tração animal e que está estudando a possibilidade
de apresentar essa legislação na Câmara para ser discutido, e que a tração foi substituída
por carrinhos elétricos. Com a palavra, o Vereador José Barbosa da Silva diz que a
tecnologia é bem vinda, mas que o problema é a criação dos Ecopontos, para que, mesmo
com a tração elétrica de alguns veículos é necessária a instalação dos Ecopontos. Às
16h55, esgotada a matéria constante da pauta, o Presidente solicita ao 1º Secretário que
faça a chamada dos vereadores para o uso da palavra em Explicações Pessoais.
Nenhum

Vereador fazendo uso da palavra, o Presidente agradece a presença e a

colaboração de todos e declara encerrada a presente Sessão e convoca os vereadores
para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará dia 19 do corrente mês, às 9h00. Era o
que tinha a constar da presente Ata. Eu,

,

1º

Secretário,

superintendi a redação da presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada.

Franca, _____/______/______.
_______________________________________
Presidente
________________________________________
1º Secretário
_________________________________________
2º Secretário
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Eu, José Carlos Granzotti,

15
Chefe da Divisão de Expediente, encarregado do

Serviço de Atas, ATESTO que a presente Ata resume com fidelidade, exatidão e
veracidade todos os assuntos tratados, decisões, resultados, ocorrências e fatos
registrados na Sessão, tendo sido o seu texto revisado pelo Chefe da Divisão
Legislativa e a redação superintendida pelo 1º Secretário da Mesa Diretora.
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