Câmara Municipal de Lorena
Edifício “Arnolfo Azevedo”
Praça Baronesa de Santa Eulália, 02. Lorena - SP

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020, DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LORENA, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2020.

Aos dezoito dias do Mês de Maio do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta e cinco minutos,
reuniram-se os Vereadores na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lorena, Edifício “Arnolfo
Azevedo”, sito à Praça Baronesa de Santa Eulália, número dois, nesta cidade de Lorena, Estado de São
Paulo, sob a presidência do nobre edil Mauro Gonçalves Fradique de Oliveira (Maurinho Fradique),
que no exercício das atribuições e prerrogativas que lhes são conferidas pelos artigos, dezoito, cento e
oito, e, seguintes do Regimento Interno. Em seguida, após convidar os vereadores a tomarem os seus
lugares no plenário, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. O Presidente solicitou ao
plenário, a dispensa da leitura das correspondências recebidas e expedidas, cujas matérias ficarão à
disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Em seguida, o Presidente solicitou aos Vereadores
que procedessem à presença eletrônica dos mesmos, a fim de dar início à sessão, conforme segue: Mauro
Gonçalves Fradique de Oliveira (Maurinho Fradique), Samuel Andrade de Melo (Samuel de Melo),
Fábio Henrique de Matos (Fábio Matos), Pedro Nogueira Barbosa Filho (Pedro da Vila Brito),
Waldemilson da Silva (Tão), Marcos Ramos da Silva (Marquinhos da Colchoaria Ramos), Ana
Lucia Silva Mello (Lucia da Saúde), Elcio Vieira Júnior (Elcinho Vieira), Fabio Cesar Fernandes
Longuinho (Dr. Fábio Longuinho), Adevaldir Ramos (Valdir da Funerária), Anderson Aparecido
Pinto (Careca Locadora), Bruno Ribeiro (Bruninho), Cleber Alexandre da Silva Santos (Cleber
Maravilha), Wander da Silva Pereira (Wandinho), Bruno de Camargo Eduardo (Bruno Camargo),
e, Washington Batista Cavalcante (Washington da Saúde). Em Votação, Ata da 14ª Sessão Ordinária
de 2020, da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 04 de Maio de 2020. Colocada
em Votação, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em Votação, Ata da 15ª Sessão Ordinária de
2020, da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 11 de Maio de 2020. Colocada em
Votação, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. EM OBJETO DE DELIBERAÇÃO: Projeto de
Lei Ordinária Nº 28/2020, de autoria do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional
especial. Na sequência, o Presidente informou a todos os presentes a quantidade de INDICAÇÕES
protocoladas, o que segue: Adevaldir Ramos (Valdir da Funerária) – 44 Indicações; Cleber
Alexandre da Silva Santos (Cleber Maravilha) – 03 Indicações; Elcio Vieira Júnior (Elcinho Vieira)
– 34 Indicações; Fábio César Fernandes Longuinho (Dr. Fábio Longuinho) – 15 Indicações; Marcos
Ramos da Silva (Marquinhos da Colchoaria Ramos) – 03 Indicações; Mauro Gonçalves Fradique de
Oliveira (Maurinho Fradique) – 24 Indicações; Waldemilson da Silva (Tão) – 20 Indicações;
totalizando 143 Indicações. Dando continuidade aos trabalhos da Mesa, o Presidente solicitou ao
Segundo Secretário que procedesse à leitura das MOÇÕES: Nº 151/2020, de autoria do edil Marcos
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Ramos da Silva (Marquinhos da Colchoaria Ramos), de Pesar, para com a família do Senhor Jorci de
Oliveira, em razão de seu falecimento. Nº 153/2020, de autoria do edil Marcos Ramos da Silva
(Marquinhos da Colchoaria Ramos), de Pesar, para com a família do Senhor Jorci de Oliveira, em
razão de seu falecimento. Nº 154/2020, de autoria do edil Marcos Ramos da Silva (Marquinhos da
Colchoaria Ramos), de Pesar, para com a família do Senhor Adélcio Martins Chacon, em razão de seu
falecimento. Nº 155/2020, de autoria do edil Marcos Ramos da Silva (Marquinhos da Colchoaria
Ramos), de Pesar, para com a família do Senhor Afonso José Soares, em razão de seu falecimento. Nº
157/2020, de autoria do edil Marcos Ramos da Silva (Marquinhos da Colchoaria Ramos), de Pesar,
para com a família do Senhor José Marinho de Queiroz, em razão de seu falecimento. Nº 158/2020, de
autoria do edil Elcio Vieira Júnior (Elcinho Vieira), de Pesar, para com a família do Senhor Adélcio

Martins Chacon, em razão de seu falecimento. Nº 159/2020, de autoria do edil Elcio Vieira Júnior
(Elcinho Vieira), de Pesar, para com a família do Senhor Jorci de Oliveira, em razão de seu
falecimento. Nº 160/2020, de autoria do edil Adevaldir Ramos (Valdir da Funerária), de Pesar, para
com a família do Senhor José Marinho de Queiroz, em razão de seu falecimento. Nº 161/2020, de
autoria do edil Adevaldir Ramos (Valdir da Funerária), de Pesar, para com a família do Senhor João

Serafim de Siqueira, em razão de seu falecimento. Nº 162/2020, de autoria do edil Adevaldir Ramos
(Valdir da Funerária), de Pesar, para com a família do Senhor Benedito Robson dos Santos, em razão
de seu falecimento. Nº 163/2020, de autoria do edil Adevaldir Ramos (Valdir da Funerária), de Pesar,
para com a família da Senhora Catarina Adão Mathias, em razão de seu falecimento. Levantou
QUESTÃO DE ORDEM, o edil Samuel Andrade de Melo (Samuel de Melo), solicitando que todas as
Moções de Apelo fossem discutidas e votadas englobadamente. Colocado em Votação a solicitação do
edil Samuel Andrade de Melo (Samuel de Melo), foi APROVADA com 05 votos contrários dos edis
Bruno Ribeiro (Bruninho), Bruno de Camargo Eduardo (Bruno Camargo), Marquinho,
Washington Batista Cavalcante (Washington da Saúde), e Fábio Henrique de Matos (Fábio Matos).
Levantou QUESTÃO DE ORDEM, o edil Marcos Ramos da Silva (Marquinhos da Colchoaria
Ramos), onde solicitou que seu pronunciamento constasse na íntegra, o que segue: Íntegra: “ Boa noite
Senhor Presidente, boa noite nobres pares, a população que nos ouve pelos meios de comunicação,
internet, especialmente pelo rádio, uma boa noite a todos. Seu Presidente eu só estou querendo passar
aqui para registrar uma situação que eu deveria ter feito no início da abertura da Sessão, com todo
respeito a Vossa Senhoria pela maneira que o Senhor conduz os seus trabalhos e a Mesa do Senhor
conduz, eu queria fazer uma observação aqui com relação a 14ª Sessão e a 15ª. Na 14ª nós votamos os
Requerimentos em blocos, constou em Ata as suas descrições, porém eles não foram lidos e na 15ª a
mesma coisa, inclusive uma CEI, el não foi lida, eu queria que o Senhor levasse em consideração isso,
verificasse nosso Regimento Interno para que fosse feito de acordo para que não causasse problemas
nem para nós do Legislativo e nem tão pouco ao nosso Poder Executivo, e a observação serve pra essa
também, nós vamos estar votando em bloco e eu queria pedir pro Senhor que conste em Ata as minhas
palavras e inclusive que sejam lidas essas Moções para que a gente saiba o que está sendo votado e
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inclusive para que não traga prejuízo para aqueles que estão trazendo as Moções, a gente não sabendo
o que está sendo lido, não sabendo o conteúdo fica difícil de nós nos manifestarmos e votarmos. Então
eu deixo aqui o meu pedido ao Senhor, por favor que o Senhor traga essa situação em evidência,
obrigado Presidente.” Em seguida o Presidente respondeu ao nobre edil Marcos Ramos da Silva
(Marquinhos da Colchoaria Ramos), onde também solicitou que seu pronunciamento constasse na
íntegra, o que segue: Íntegra: “ Com certeza Vereador Marquinhos o seu pedido sem sombra de
dúvidas será atendido, só lembrando também a Vossa Excelência que todos os pedidos de Comissão de
Inquérito Parlamentar foram lido, inclusive já foram votados à Comissão, eu não sei se Vossa
Excelência se recorda disso, mas isso é feito no ato em Plenário, e, de outro modo digo que todos os
pedidos feitos por Vossas Excelências eu coloco sempre, entendendo que o Plenário é soberano, em
votação, uma vez que o pedido do Vereador que ocupa a Tribuna é acatado e colocado em votação
para Vossas Excelências e esse pedido é aprovado, eu à partir desse momento coloco em discussão,
mas, mais uma vez atendendo ao pedido de Vossa Excelência, peço inclusive ao Segundo Secretário
que conceda a leitura de todas as Moções de Apelo na data de hoje, por favor”. Levantou QUESTÃO
DE ORDEM, o edil Elcio Vieira Júnior (Elcinho Vieira),

que discorreu parabenizando o

pronunciamento do edil Marcos Ramos da Silva (Marquinhos da Colchoaria Ramos), mas que todas
as Sessões estão nas redes sociais; sobre o pronunciamento do Presidente em relação ao Plenário ser
soberano; e, sobre o Projeto de Lei que irá protocolar nessa Casa de Leis. Logo após, o Presidente
novamente respondeu ao edil Marcos Ramos da Silva (Marquinhos da Colchoaria Ramos), onde
também solicitou que seu pronunciamento constasse na íntegra, o que segue: Íntegra: “ Senhores
Vereadores dando sequência, só pra encerrar essa discussão ainda em relação Vereador Marquinhos
ao pedido de Vossa Excelência, a Ata da 14ª Sessão e a Ata da 15ª Sessão a qual Vossa Excelência
pediu pra que fosse averiguada, inclusive no acabamos de fazer a votação das duas, e as duas
aprovadas por unanimidade, então só pra não haja nenhuma dúvida da lisura e de como está sendo
conduzida a Sessão de Câmara, dando sequência... e que conste por favor a fala do Vereador
Marquinhos, não só a fala do Vereador Marquinhos, mas a fala também do Presidente em Ata”. Nº
117/2020 de autoria do edil Adevaldir Ramos (Valdir da Funerária), de Apelo, ao Chefe do Executivo,

para que solicite junto a secretaria competente que seja feita, a limpeza de capina e podas de arvores
na Rua Nesrala Rubez , e também na Rua Castro a Alves no Bairro da Olaria. Nº 120/2020, de
autoria do edil Anderson Aparecido Pinto (Careca Locadora), de Apelo, ao Chefe do Executivo, e
Secretarias Competentes, que estude junto as instituições a possibilidade de uma redução de no
mínimo de 30% no valor das mensalidades cobradas pelas instituições de ensino fundamental, médio
e superior da rede privada cujo funcionamento, esteja suspenso em razão da emergência da saúde
publica devido ao Corona vírus “ COVID-19. Nº 135/2020, de autoria do edil Cleber Alexandre da
Silva Santos (Cleber Maravilha), de Apelo, ao Chefe do Executivo, para que proceda junto à
secretaria competente visando a transparência da situação fática em nosso município e real ciência à
população: elaborar e divulgar boletins informativos nas redes sociais, sites, rádios e demais
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instrumentos de comunicação de forma contínua e detalhada. Nº 137/2020, de autoria do edil Cleber
Alexandre da Silva Santos (Cleber Maravilha), de Apelo, ao Chefe do Executivo, para que
proceda junto à Secretaria de Obras, visando a segurança da população, a instalação com urgência de
uma lombada no Bairro da Cruz na Rua Madame Curie, antes do cruzamento com a Rua
Expedicionário Genésio Valentim Corrêa, nas proximidades do número 1072. Nº 141/2020, de
autoria do edil Adevaldir Ramos (Valdir da Funerária), de Apelo, ao Chefe do Executivo, para
que solicite que seja tomada uma atitude sobre a invasão de drogados no quiosque da Praça Dom
Bosco no centro de Lorena. Nº 142/2020, de autoria do edil Adevaldir Ramos (Valdir da
Funerária), de Apelo, o Chefe do Executivo, para que solicite junto a secretaria competente que seja
colocado braços de luz, na Estrada Municipal do Aterrado, no Bairro do Aterrado em toda sua
extensão. Nº 143/2020, de autoria do edil Mauro Gonçalves Fradique de Oliveira (Maurinho
Fradique), de Apelo, ao Chefe do Executivo ou Secretaria responsável, que seja realizado o corte do
mato, a retirada de sujeiras e entulhos e a limpeza do terreno ao lado da Escola e toda sua extensão,
sito a Rua Professor Francisco Prudente de Aquino próximo à Escola Municipal do Bairro e ao
Campo São Sebastião, no Bairro Cabelinha. Nº 144/2020, de autoria do edil Waldemilson da Silva
(Tão), de Apelo, ao Chefe do Executivo, para que solicite junto a Secretaria de Serviços Municipais
a manutenção da Praça São Roque que esta necessitando dos seguintes serviços: pintura e colocar
novos parafusos nos bancos; limpeza da mesma, pois se encontra com matos em seu piso; limpeza
dos canteiros; substituição e verificação de lâmpadas queimadas nas luminárias da mesma;
manutenção e substituição de alguns pisos da calçada. Nº 145/2020, de autoria do edil Mauro
Gonçalves Fradique de Oliveira (Maurinho Fradique), de Apelo, ao Chefe do Executivo, ou
Secretaria responsável, para que seja encaminhada proposta pelo prefeito Fábio Marcondes para
votação na Câmara Municipal, onde à Prefeitura venha através da mesma garantir ao menos 50% dos
rendimentos das bolsas e salários dos profissionais e atletas ligados ao FADENP na cidade de
Lorena-SP. Nº 150/2020, de autoria do edil Cleber Alexandre da Silva Santos (Cleber Maravilha),
de Apelo, ao Chefe do Executivo, para que proceda junto à secretaria competente visando a
segurança e saúde da população, a limpeza da área, poda e devidas manutenções na área verde,
marginal ao Rio na Rua José Oswaldo Barbosa, no Bairro Jardim Imperial. Nº 156/2020, de autoria
do edil Mauro Gonçalves Fradique de Oliveira (Maurinho Fradique), de Apelo, ao Chefe do
Executivo, ou Secretaria responsável, que seja realizado o reparo no asfalto e em sua sinalização, e a
revitalização da rotatória, sito a rua José Malerba próximo a Creche Municipal Francisco C. Xavier,
no Bairro da Cecap. Colocadas todas as Moções em Discussão, fizeram uso da palavra, os edis:
Cleber Alexandre da Silva Santos (Cleber Maravilha), Adevaldir Ramos (Valdir da Funerária),
Wander da Silva Pereira (Wandinho), e, Anderson Aparecido Pinto (Careca Locadora).
Colocadas em Votação, foram APROVADAS com 14 votos favoráveis 01 ausência do edil Carlos
Alberto Pereira (Beto Pereira). Dando continuidade aos trabalhos da Mesa, o Presidente solicitou aos
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Vereadores que procedessem à presença eletrônica dos mesmos para entrar na ORDEM DO DIA, de
acordo com o artigo 121, §2º, II, do Regimento Interno. Em Segunda Discussão e Votação, Projeto de
Lei Ordinária Nº 13/2020, de autoria do edil Cleber Alexandre da Silva Santos (Cleber Maravilha),

dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção e Combate ao mosquito ‘’Aedes
Aegypti’’, transmissor da dengue, zica vírus e chikungunya, dando as demais providências, com
parecer favorável da maioria dos integrantes das Comissões de Legislação, Justiça e Redação; e,
Finanças e Orçamento. Colocado em Discussão, fez uso da palavra o edil Cleber Alexandre da
Silva Santos (Cleber Maravilha). Colocado em Votação foi APROVADO com 13 votos
favoráveis e 02 ausências dos edis Carlos Alberto Pereira (Beto Pereira), e, Wander da Silva
Pereira (Wandinho). Logo após, o Presidente solicitou ao Segundo Secretário que procedesse à leitura
dos Vereadores para EXPLICAÇÃO PESSOAL: Fizeram uso da palavra os edis: Fábio César
Fernandes Longuinho (Fábio Longuinho), Pedro Nogueira Barbosa Filho (Pedro da Vila Brito),
Cleber Alexandre da Silva Santos (Cleber Maravilha), Marcos Ramos da Silva (Marquinhos da
Colchoaria Ramos), Bruno de Camargo Eduardo (Bruno Camargo), e, Elcio Vieira Júnior (Elcinho
Vieira). Nada mais havendo a tratar na presente sessão, o Presidente deu-a por encerrada, convocando os
Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no próximo dia 25 de Maio, às 18
horas e 15 minutos. Para constar, mandou que essa fosse lavrada em ata, que depois de lida, conferida e
achada conforme, será assinada pelo Primeiro Secretário e após ser ratificada pelo Presidente, será
transcrita para a Pasta de Registro de Atas.

Sala das sessões, 18 de Maio de 2020.

Mauro Gonçalves Fradique de Oliveira (Maurinho Fradique)
Presidente

Fábio Henrique de Matos (Fábio Matos)
Primeiro Secretário
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