
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA Nº 09 DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. 
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Assis, 
Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José 
Bonifácio, nº 1001, às 17h09min, reuniram-se a Comissão de Constituição e Justiça 
e a Secretária Municipal da Educação, Senhora Dulce de Andrade Araújo, para 
discutir os Projetos de Lei nº 55, 56, 57, 58, 59 e 60/2018. Estavam presentes os 
vereadores Alexandre Cobra C. N. Vêncio, Presidente; Roque Vinícius 1. T. Dias, 
Secretário; Carlos Alberto Binato, membro. Ausentes os vereadores Francisco de 
Assis da Silva e Vinícius Guilherme Simili. O vereador Francisco de Assis da Silva 
estava participando da 6ª Mobilização Nacional dos Vereadores em Brasília - DF, 
realizada pela ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras Municipais, de 17 a 20 
de abril deste ano. Participaram desta reunião, também, o vereador Valmir Dionizio, 
Presidente da Comissão de Orçamento - COFC, os senhores Felipe Ramos Siqueira e 
Percy Cidin Amêndola Speridião, Secretário Municipal da Fazenda, e as senhoras Eleusa 
Ivete Garcia Villela, Rosimeire dos Santos e Denise Calixto Marques. Havendo quórum 
regimental, iniciou-se a reunião com a Secretária da Educação prestando informações 
sobre o Projeto de Lei nº 55/2018, que "dispõe sobre a inclusão de Projeto no Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e abre Crédito 
Adicional Especial para os fins que especifica, no valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais)", cujo relator é o vereador Vinícius Simili. Esclareceu que a EMEI 
Irmã Maria José Chaves está em condições precárias e inadequadas ao bom 
funcionamento da escola e que será desapropriada uma área ao lado para melhor atender 
os alunos. Quanto ao Projeto de Lei nº 56/2018, que "dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar para os fins que especifica, no valor R$ 127.358,23 (cento e vinte 
e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos)", cujo relator é o 
vereador Alexandre Cobra Vêncio, a Senhora Dulce explicou que a rede municipal 
necessita da parceria com a Casa da Criança para atender a demanda da EMEIF Maria 
Amélia de Castro Burali, uma vez que a unidade escolar não dispõe de espaço físico para 
prestar todo serviço em tempo integral. Mencionou que o convênio com a instituição 
diminui os gastos do Poder Público. O Projeto de Lei nº 57/2018, que dispõe sobre a 
abertura de Crédito Adicional Suplementar para os fins que especifica, no valor R$ 
1.372.930,50 (um milhão trezentos e setenta e dois mil novecentos e trinta reais e 
cinquenta centavos), cujo relator é o vereador Carlos Alberto Binato, refere-se às 
seguintes obras: reforma e ampliação da cozinha e construção do muro da escola EMEIF4 
Firmino Leandro, situada no Jardim Paulista; construção de piscina coberta para 
atendimento dos alunos da Educação Especial, no local onde está instalado o Projeto 
Fênix - Educação para Autistas, com sede na antiga Associação dos Policiais Civis da 
Região de Assis - APOCIRA; e cobertura da quadra escolar da EMEIF João de Castro, 
localizada no Parque Universitário. A Secretaria alega que o prédio da escola Firmino 
Leandro precisa de uma cozinha para atender as crianças de período integral e da 
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perguntaram sobre a possibilidade de construir uma nova Cozinha Piloto. A Secretaria 
afirmou que esse tipo de obra não está incluído nos 25% da receita resultante de impostos 
e transferências que os municípios devem aplicar em Educação. Em relação à piscina 
para atender as crianças do "Projeto Fénix'', a Secretaria da Educação explicou que, no 
começo, a Prefeitura tinha uma parceria com a MACRUZ. Em 2017, houve o processo de 
licitação, cuja ganhadora foi a Academia AMA. No entanto, a AMA entrou na 
inadimplência e as crianças ficaram cerca de quinze dias sem aula no final do ano de 
2017. Dessa forma, a Prefeitura alugou uma piscina para continuar a atender as crianças 
do Projeto Fénix. Porém, a Secretaria destacou que a legislação exige que o Município 
ofereça um espaço para educação especial e que, na antiga sede da APOCIRA, já foi 
construída uma parte da piscina, sendo necessária, agora, a suplementação de dotação 
orçamentária para o seu término. A Secretaria afirmou, ainda, que providenciará os 
valores de cada obra e apresentará à Câmara por ofício. O Projeto de Lei nº 58/2018, 
que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar para os fins que especifica, 
no valor de R$ 47.401,69 (quarenta e sete mil quatrocentos e um reais e sessenta e nove 
centavos), cujo relator é o vereador Francisco de Assis da Silva, refere-se à aquisição de 
carrinhos de bebê, cadeirões de alimentação e ventiladores para creches da rede 
municipal de ensino conforme solicitações dos gestores escolares. Quanto ao Pro.ieto de 
Lei nº 59/2018, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar para os 
fins que especifica, no valor R$ 814.200,00 (oitocentos e quatorze mil e duzentos reais), 
cujo relator é o vereador Roque Vinícius 1. T. Dias, a Secretaria Municipal de Educação 
mencionou que parte dos recursos será utilizada para a aquisição de dois micro-ônibus, 
sob a justificativa de que o gasto com conserto e manutenção é maior do que a compra de 
novos micro-ônibus. A outra parte dos recursos será para aquisição de equipamentos de 
informática, para atender crianças do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental. A Secretaria 
destacou que o objetivo é fornecer aos alunos o espaço para o uso correto da tecnologia. 
Os vereadores indagaram quanto ao sistema de monitoramento nas escolas. O Secretário 
da Fazenda afirmou que a Prefeitura tem recursos para melhorar esse sistema e pretende 
apresentar projeto. Os Secretários comprometeram-se em encaminhar à Câmara 
documento com os números exatos de equipamentos que se pretende adquirir. Por fim, o 
Projeto de Lei nº 60/2018, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar para os fins que especifica, no valor R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e 
cinquenta mil reais), cujo relator é o vereador Vinícius Simili, refere-se à contratação de 
serviço de locação de software para aulas de tecnologia educacional aos alunos do Ensino 
Fundamental. A Secretaria da Educação explicou que o Município contrata esse serviço 
por um ano, usa o material e, se não atender as necessidades, não é preciso ficar com ele. 
O projeto visa, ainda, abrir licitação para contratar serviço de limpeza nas escolares da 
rede municipal. A Secretaria esclareceu que a empresa TCM, atual responsável pelo ( 
serviço, não pode mais renovar o contrato, mas poderá participar da próxima licitação. 
Ressaltou, ainda, que o contrato não contempla a limpeza das cozinhas, lavanderias e 
lactários. Concluída a reunião com os Secretários Municipais e servidores presentes, o 
Presidente da Comissão apresentou o Projeto de Lei nº 62/2018 e designou como relator 
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o vereador Vinícius Simili para elaborar parecer. Não havendo mais nada a ser 
discutido, foi encerrada a 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e 
Justiça - 2018, às 19h42min e eu, Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, 
lavrei a presente que uma vez conferid s prese es membros da Comissão, vai 
por eles assinada. 

ALEXANDRE COBRA C. . 

RO 
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Ofício nº 305/2018 - CCJ/COFC 

Assis, 13 de abril de 2018. 

Ao Senhor 
JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
Assis - SP. 

Ref.: Convocação 

Excelentíssimo Prefeito, 

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ e a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Contabilidade - COFC, representadas por seus 
Presidentes, signatários, CONVOCAM, por meio de Vossa Excelência, nos 
termos do art. 48, § 2°, inciso II, da Lei Orgânica do Município e art. 71, 
inciso VI do Regimento Interno da Câmara Municipal., a Secretária Municipal 
da Educação, Senhora Dulce de Andrade Araújo, para comparecer à reunião 
extraordinária destas Comissões a realizar-se no dia 18 de abril de 2018, 
quarta-feira, às 17h00, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na 
Rua José Bonifácio, nº 1001, para discutir os Projetos de Lei nº 55, 56, 57, 58, 
59 e 60/2018. 

Sem mais, externamos a Vossa Excelência nossos cumprimentos. 

Atenciosamente, 
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