ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

03/10/16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAl DE liMEIRA

Presidente ................... ... ... ......... ... ....... ...... .... SR. NllTON CÉSAR DOS SANTOS
Vice-Presidente .................................. SR. JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR
Primeiro Secretário ........ ............................................... SR. SIDNEY PASCOTTO
Segunda Secretária ....................................... SRA. lUCINEIS APARECIDA BOGO

Ao terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de
Limeira, à Rua Pedro Zaccaria, nº 70, no PlENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOlAN ,
com início às 18h, realizou -se a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAl DE
liMEIRA sob a Presidência do vereador NllTON CÉSAR DOS SANTOS . A Presidência

solicitou à vereadora Segunda Secretária lUCINEIS APARECIDA BOGO que procedesse
a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada . Por se tratar da primeira sessão ordinária do
mês foi executado o Hino Nacional. O Presidente solicitou aos vereadores que
registrassem a presença por meio do sistema eletrônico de registro de presença.
Havendo número regimental a Presidência deu início a sessão e colocou em
apreciação a Ata do dia Vinte e Nove de Agosto de Dois Mil e Dezesseis. Não havendo
quem quisesse discutir, a ata foi encaminhada para vot ação. O Presidente solicitou
aos vereadores que registrassem o voto por meio do sistema eletrônico de votação . A
sessão foi suspensa . O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o voto
por meio do sistema eletrônico de votaç ão . A ata do dia Vinte e Nove de Agosto de
Doi s Mil e Dezesseis foi aprovada com onze votos favoráveis . A Presidência colocou
em apreciação a Ata do dia Cinco de Setembro de Dois Mil e Dezesseis. Não havendo
quem quisesse discutir, a ata foi encaminhada para votação. O Presidente solicitou
aos vereadores que registrassem o voto por m eio do sistema eletrônico de votação . A
ata do dia Cinco de Setembro de Dois Mil e De zesseis foi aprovada com o voto
favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. O Presidente comunicou que
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seriam enviados Ofícios de Condolências às famílias enlutadas. O Primeiro Secretário
SIDNEV PASCOTTO realizou a leitura do nome dos falecidos. A Presidência comunicou

a todos que a presente sessão não esta va sendo transmitida pela internet em função
de um problema técnico. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
procedesse as leituras das matérias, começando com as matérias recebidas do
Executivo. 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPA L: Ofício
nº268/16, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Encaminhado

ao Protocolo. Ofício nº148/16, PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH -

Prefeito

Municipal. Encaminhado às comissões competentes. O vereador DARCI REIS DE
SOUSA solicitou uma Questão de Ordem para registrar a presença e cumprimentar o

Senhor Clayton Silva, eleito vereador para a próxima gestão do Legislativo . 2}
MATÉRIAS RECEBIDAS DOS (AS} SENHORES (AS} VEREADORES (AS}: Requerimento
de licença de Vereador- Artigo nº329, Resolução nº44/92, ANTÔNIO FRANCO DE
MORAIS. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para

votação . O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o voto por meio do
sistema eletrônico de votação . O requerimento foi aprovado com o voto favorável de
todos os vereadores presentes no Plenário . Ao Primeiro Secretário. Emenda nº201 ao
Projeto de Lei nº202/16, de autoria do vereador JORGE DE FREITAS. Encaminhada às

comissões

competentes.

O

Presidente

comunicou

que

a

presente

emenda

prejudicaria o Item I da Pauta . O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um
requerimento, por meio de Questão de Ordem, para que fossem lidos os números, as
perguntas e os respectivos vereadores autores de cada requerimento a ser deliberado
e para que não houvesse inversão das moções. A Presidência consultou as Lideranças
de Bloco: JOSÉ FARID ZAINE, WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ COUTO DE JEUS e
JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Havendo concordância dos Líderes, o Presidente solicitou

ao Primeiro Secretário que fossem lidos os requerimentos conforme a deliberação .
Requerimento nº686/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO . Não

havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder
Executivo.

Requerimento nº687 /16,

de autoria do vereador WILSON NUNES

CERQUEIRA. O vereador WILSON NUNES CERQUEIRA discutiu o requerimento. Não

havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder
Executivo. Requerimento nº688/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK
MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao

Poder Executivo. Requerimento nº689/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA
TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado
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ao Poder Executivo. Requerimento nQ690/16, de autoria da vereadora ÉRIKA
CHRISTINA TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi

encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nQ691/16, de autoria da vereadora
ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento

foi encaminhado ao Poder Executivo. O Primeiro Secretário comunicou ao Senhor
Presidente que não haviam mais requerimentos a serem lidos . A Presidência solicitou
a leitura das moções. Moção de Congratulação nQ96/16, de autoria dos vereadores
AlOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, RONEI COSTA MARTINS SILVA, ÉRIKA MONTEIRO
MORAES e WILSON NUNES CERQUEIRA. Não havendo quem quisesse discutir, a

moção foi encaminhada para votação . O Presidente solicitou aos vereadores que
registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. A moção foi
aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. Moção
de Pesar nº97 /16, de autoria da vereadora MAVRA ROSANNA COSTA. Não havendo

quem quisesse discutir, a moção foi encaminhada para votação. O Presidente
solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico
de votação. A moção foi aprovada com o voto favoráve l de todos os vereadores
presentes no Plenário. O Presidente registrou a presença de Waguinho da Santa Luzia,
vereador eleito para a gestão da próxima Legislatura. As vereadoras ÉRIKA CHRISTINA
TANK MOVA e MAYRA ROSANNA COSTA justificaram os votos . Ao Primeiro

Secretário. Emenda Modificativa nº202 ao Projeto de lei nº04/16, de autoria do
vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO . Encaminhada às comissões competentes. O
Presidente comunicou que a presente emenda prejudicaria o Item 111 da Pauta. A
sessão foi suspensa. A sessão foi reaberta . Projeto de Resolução nº 29/16, de autoria
da Mesa Diretora . Encaminhado às comissões competentes. O vereador JOSÉ FARID
ZAINE cumprimentou, por meio de Questão de Ordem, os vereadores eleitos para a

próxima gestão do Legislativo e fez um requerimento para que fosse dispensada a
leitura da matéria de Diversos. A vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA fez um
requerimen to, por meio de Questão de Ordem, para que fosse dispensado o Intervalo
Regimental.

A

Presidência

consultou

as

Lideranças

de

Bloco

para

os

dois

requerimentos: WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ ROBERTO BERNARDO, JOSÉ
COUTO DE JESUS e JOSÉ FARID ZAINE. Havendo concordância dos Líderes, a leitura

de Diversos e o Intervalo Regimental , de quinze minutos, foram dispensados. A sessão
foi reaberta em sua Ordem do Dia. O Presidente solicitou aos vereadores que
registrassem a presença por meio do sistema eletrônico de registro de presença .
Havendo número regimental a Presidência deu por iniciada a discussão e votação da
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matéria da Ordem do Dia . A vereadora MAYRA ROSANNA COSTA cumrpimentou, por
meio de Questão de Ordem, os vereado re s eleitos para a próxima gestão do
Legislativo e homenageou o vereador eleito Wa guinho da Santa Luzia, parceiro de
bancada. O vereador SIDNEY PASCOTTO registrou , por meio de Questão de Ordem, a
presença do vereador eleito para a próxim a gestão do Legislativo de Clayton Silva e
dos demais membros do diretório do PSC. O Presidente também parabenizou aos
eleitos que estavam presentes . A Presidência registrou a presença do Senhor
Lusenrique Quintal na sessão. Item I da Pauta: Projeto de Lei nº 202/15, de autoria
do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO, que dispõe sobre a responsabilidade do
Executivo quanto as calçadas danificadas por árvores plantadas por este poder e dá
outras providências . O projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. Item 11
da Pauta: Projeto de Decreto legislativo nº 30/15, de autoria do vereador JORGE DE
FREITAS, que concede Diploma de Gratidão da Cidade de Limeira e Medalha De

Mérito Cívico XV de setembro -

Ordem Tatuiby À (A.B .A.L) Associação Brasileira de

Arbitragem de Lutas . O projeto não continha emendas e o parecer foi favorável. Não
havendo quem quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação. O
Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o voto por meio do sistema
eletrônico de votação . O projeto foi apro vado com o voto favorável de todos os
vereadores presentes no Plenário. Item 111 da Pauta: Projeto de Lei nº 4/16, de
autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que estabelece acesso aos
contribuintes de sua situação fiscal referente a tributos municipai s e multas, e dá
outras providências. O projeto foi prejudicado por apresentação de emendas . Item IV
da Pauta: Projeto de lei nº 190/16, de autoria do vereador AlOÍZIO MARINHO DE
ANDRADE, que institui no Calendário Oficial do Município de Limeira, o Dia Municipal

de Combate ao Assédio Sexual no Trabalho, a ser comemorado anualmente no dia 18
de maio, e dá outras providências. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi
encaminhado para votação . O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o
voto por meio do sistema eletrônico de vot ação. O projeto foi aprovado com o voto
favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. O vereador ANDRÉ MOISÉS parabenizou, por meio de Questão de Ordem, Clayton e Waguinho da Santa Luzia e
todos os demais candidatos eleitos vereadores para a próxima gestão do Legislativo.
O Presidente registrou a presença do Mir do Lanche presente na sessão. O vereador
BRUNO ARCARO BORTOlAN parabenizou todos os candidatos eleitos e reeleitos, por

meio de Questão de Ordem, e saudou a nova composição da Câmara Municipal de
Limeira (para a próxima gestão do Legislativo). O vereador BRUNO ARCARO
4
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BORTOLAN ainda cumprime ntou o prefeito e vice-prefeito eleitos, respectivamente

Mario Botion e JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. O vereador JOSÉ ROBERTO
BERNARDO parabenizou, por meio de Questão de Ordem, os vereadores eleitos, bem

como o presidente do PSD Lusenrique Quintal e o prefeito eleito Mario Botion. O
vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS saudou, por meio de Questão de
Ordem,

os

presidentes do

PPS,

ltalo

Ponzo,

e PSD,

Lusenrique

Quintal,

e

cumprimentou os vereadores eleitos e reeleitos. O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA
DOS SANTOS ainda explanou sobre os desafios e responsabilidades de governar a

cidade e também agradeceu a todos. O vereador JOSÉ COUTO DE JESUS agradeceu a
Deus e parabenizou, por meio de Questão de Ordem, os vereadores eleitos e
reeleitos. O vereador JORGE DE FREITAS parabenizou, por meio de Questão de
Ordem, o presidente do PSD, Lusenrique Quintal, e saudou os vereadores eleitos. O
vereador JORGE DE FREITAS comunicou ainda a presença da diretoria da Associação
Brasileira de Árbitros de Artes Marciais e solicitou ao Presidente e demais membros
da Casa que fosse aberta a Tribuna Livre para o Senhor Wagner Mercurio explanar,
por três minutos, sobre a importância da associação em todo o país . O Presidente
acatou a solicitação, porém após o uso da palavra dos vereadores . O vereador DARCI
REIS DE SOUSA cumprimentou, por meio de Questão de Ordem, todos os eleitos e em

especial o presidente do PSD, Lusenrique Quintal. O vereador JOSÉ FARID ZAINE
agradeceu a todos, por meio de Questão de Ordem, e cumprimentou o vereador
BRUNO ARCARO BORTOLAN, candidato a Vice-Prefeito, bem como os eleitos do

Legislativo e do Executivo, Mario Botion e JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS.

O

vereador WILSON NUNES CERQUEIRA cumprimentou, por meio de Questão de
Ordem, os eleitos e também os não eleitos, além de parabenizar o candidato Claudio
Marque e Denise Lima, candidatos ao Executivo pelo PT. O vereador WILSON NUNES
CERQUEIRA ressaltou ainda a continuidade da luta pelos Direitos Humanos. A

vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA parabenizou, por meio de Questão de
Ordem , os eleitos e reeleitos e explanou sobre as dificuldades da vida pública e da
candidatura, além de agradecer a todos os colegas da Casa. A vereadora ÉRIKA
CHRISTINA TANK MOVA ainda agradeceu o vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN. O

vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR parabenizou, por meio de Questão de
Ordem, os vereadores eleitos e reeleitos e destacou o compromisso que todos tem
com a cidade. O vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR ainda saudou de forma
especial o presidente do PSD, Lusenrique Quintal. O vereador SIDNEV PASCOTTO
parabenizou e agradeceu, por meio de Questão de Ordem, o vereador BRUNO
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ARCARO BORTOLAN e comentou a importância de participar do processo eleitoral,

independentemente dos resultados. O Presidente também se manifestou a respeito
das eleições . A Presidência parabenizou os 547 candidatos a vereador, ressaltou a
importância de ganhar experiência e conhecimento no processo . O Presidente ainda
lembrou que a Casa está de "p ortas abertas" para os vereadores eleitos que irão
assumir o cargo em 2017. Por fim, a Presidência agradeceu toda a população de
Limeira , bem como parabenizou o prefeito eleito Mario Botion e vice-prefeito JÚLIO
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. O Presidente abriu a Tribuna Livre para o Senhor

Wagner Mercurio. Não havendo mais quem quisesse usar a palavra, a Presidência
encerrou os trabalhos, convocando os (as) Senhores (as) vereadores (as) para a
próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia dez de outubro de dois mil e dezesseis,
segunda-feira, às 18h. A Sessão foi encerrada. PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO
BORTOLAN, terceiro

dezesse is. Eu LUCINEIS
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