ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

07/11/16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Presidente ...................................................... SR. NILTON CÉSAR DOS SANTOS
Vice-Pres idente .... .............................. SR. JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR
Primeiro Secretário .................................................... ... SR. SIDNEY PASCOTTO
Segunda Secretária ....................................... SRA. LUCINEIS APARECIDA BOGO

Ao sétimo dia do mês de novembro 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 Presidê ncia do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS . A Presidência

solicitou

à

vereadora

Segunda

Secretária

LUCINEIS

APARECIDA

BOGO

que

procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada . O Presidente solicitou aos
vereadores que regist ras sem a presença por meio do sistema eletrônico de registro
de presença. Havend o número regimental a Presidência deu início a sessão e colocou
em apreciação a Ata do dia Dezessete de Outubro de Dois Mi l e Dezesseis. Não
havendo quem quisesse discutir ou impugnar, a ata foi encaminhada para votação. A
ata do dia Dezessete de Outubro de Dois Mil e Dezesseis foi aprovada com o voto
favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . O Presidente comunicou que
seriam enviados Ofícios de Condolências às famílias enlutadas. O Primeiro Secretário
realizou a leitura do nome dos falecidos. O Presidente comunicou que o Expediente
seria reduzido a trinta minutos, a partir do presente momento . O Presidente solici tou
ao Primeiro Secretári o que procedesse as leitura s das matérias. 1} MATÉRIAS
RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: Ofício nºZBS/16, Denise Aparecida

Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Encaminhado ao Protocolo. Ofício
nºZ86/16, Denise Apareci da Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Encaminhado

às comissões compete ntes. Ofício nº155, PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH 1
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Prefeito

Municipal.

Encaminhado

às

comissões

competentes.

2)

MATÉRIAS

RECEBIDAS DOS (AS) SENHORES (AS) VEREADORES (AS): Projeto de lei nf222/16, de
autoria do vereador SIDNEV PASCOTTO. Encaminhado às comissões competentes .
Projeto de lei nf2225/16, de autoria do vereador SIDNEV PASCOTTO. Encaminhado às
comissões competentes. Projeto de lei nº226/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID
ZAINE. Encam inhado às comissões competentes. Projeto de lei nº227 /16, de autoria
dos vereadores RONEI COSTA MARTINS SILVA, ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE,
ÉRIKA MONTEIRO MORAES e WILSON

NUNES CERQUEIRA.

Encaminhado às

comissões competentes. Projeto de Decreto legislativo nº30/16, de autoria do
vereador ANDRÉ MOISÉS. Encaminhado às comissões competentes . Emenda nº324
ao Projeto de lei nº203/16, de autoria dos vereadores RONEI COSTA MARTINS
SILVA, ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, ÉRIKA MONTEIRO MORAES e WILSON
NUNES

CERQUEIRA.

Encaminhado

às

comissões

competentes .

O

Presidente

comunicou que a presente emenda prejudicaria o Item 111 da Pauta. Emenda nº325 ao
Projeto de lei nº203/16, de autoria dos vereadores RONEI COSTA MARTINS SILVA,
ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, ÉRIKA MONTEIRO MORAES e WILSON NUNES
CERQUEIRA. Encaminhado às comissões competentes . Emenda nº326 ao Projeto de
lei nº203/16, de autoria dos vereadores RONEI COSTA MARTINS SILVA, ALOÍZIO
MARINHO DE ANDRADE, ÉRIKA MONTEIRO MORAES e WILSON NUNES CERQUEIRA.
Encaminha do às comissões competentes. Emenda nº327 ao Projeto de lei nº203/16,
de auto ria dos vereadores RONEI COSTA MARTINS SILVA, ALOÍZIO MARINHO DE
ANDRADE, ÉRIKA MONTEIRO MORAES e WILSON NUNES CERQUEIRA. Encaminhado
às comissões competentes. Emenda nº328 ao Projeto de Lei nº203/16, de autoria
dos vereadores RONEI COSTA MARTINS SILVA, ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE,
ÉRIKA MONTEIRO MORAES e WILSON

NUNES CERQUEIRA.

Encaminhado às

comissões competentes. Requerimento nº729/16, de autoria da vereadora ÉRIKA
CHRISTINA TANK MOVA. A vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA discutiu o
requerimen to. Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerim ento foi ,
encaminhado

ao

Poder

Executivo.

O vereador

JOSÉ

FARID

ZAINE

fez

um

requeri mento, por meio de Questão de Ordem, para que fossem lidos os números e
os res pectivos vereadores autores de cada reque,rimento a ser deliberado .

~

Presidência consultou as Lideranças de Bloco : JOSE ROBERTO BERNARDO, JOSE
COUTO DE JESUS, WILSON NUNES CERQUEIRA e JOSÉ FARID ZAINE. Havendo
concordânc ia dos Líderes, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fossem
lidos os requerimentos conforme a deliberação. Requerimento nº730/16, de autoria
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da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o
requerimento foi enca minhado ao Poder Executivo. Requerimento nº731/16, de
autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. A vereadora ÉRIKA CHRISTINA

TANK MOVA discutiu o requerimento. Não havendo mais quem quisesse discutir, o
requerimento foi encami nhado ao Poder Executivo. O Primeiro Secretário comunicou
ao Presidente que não havia mais requerimentos a serem lidos . O Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que procedesse com a leitura das moções. Moção de Aplausos

nº106/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE . 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 . Os vereadores JORGE DE FREITAS e JOSÉ FARID ZAINE justificaram os votos.
O Preside nte solicitou ao Vice -P residente que conduzisse a sessão para votação de
moção de sua autoria. A Vice -P residência reabriu a sessão. Moção de Aplausos

nº108/16, de autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS . Não havendo quem
quisesse di scutir, 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 . O vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS justificou o voto. O Vice -Presidente
suspen deu a sessão para que o Presidente retomasse os trabalhos da sessão . A
sessão foi reaberta . A Presidência comunicou que havia recebido um ofício da Artesp
que se encontrava no Protocolo da Casa para conhecimento de todos os vereadores .
O veread or JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS solicitou, por meio de Questão de
Ordem, para que o Intervalo Regimental fosse dispensado após a sessão solene que
aconteceria após o Expediente . A Presidência consultou as Lideranças de Bloco: JOSÉ

ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ FARID ZAINE e WILSON NUNES
CERQUEIRA.

Havendo

concordância

dos

Líderes,

o

Intervalo

Regimental

foi

dispensado . A Presidência encerrou o Expediente. Houve o Diploma de Gratidão ao
Senhor Rodolfo Davi Campos . A sessão foi reaberta em sua Ordem do Dia . Havendo
número regimental a Presidência deu por iniciada a discussão e votação da matéria
da Ordem do Dia . O vereador RAUL NILSEN FILHO fez um requerimento, por meio de
Questão de Ordem, para o adiamento por uma sessão do Item I da Pauta. A
Presidência consultou as Lideranças de Bloco: WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ

FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e JOSÉ COUTO DE JESUS. Havendo
concordâ ncia dos Líderes, o Item i da Pauta foi adiado por uma sessão. Item 11 da
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Pauta: Projeto de Lei nº201/16, de autoria do vereador ANTÔNIO FRANCO DE
MORAIS, que perpetua o nome de Alex Furlan de Santana à Área Verde 2 (dois)

Residencial Rubi. O projeto não continha emendas e o parecer foi favorável. O
vereador ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS discutiu o projeto. Não havendo mais quem
quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação. O Presidente solicitou aos
vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação.
O projeto foi aprovado como o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário. Item 111 da Pauta: Projeto de Lei nº203/16, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal,

que

dispõe

sobre

a distribuição

de

honorários

advocatícios

aos

Procuradores Jurídicos do Município, a título de sucumbência, nos termos da Lei
Federal no 8.906/94 - Estatuto dos Advogados do Brasil, autoriza a criação do Fundo
de Aperfeiçoamento Intelectual dos Procuradores Jurídico e dá outras providências . O
projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. Item IV da Pauta : Projeto de
Lei nº213/16, de autoria do vereador LUIS FERNANDO SILVEIRA, que perpetua o

nome do Senhor Jornalista Marco Atílio Gimenez de Carli à Rua Projetada 07 do
Residencial Santa Clara no Município de Limeira . O projeto não continha emendas e o
parecer foi favorável. Os vereadores LUIS FERNANDO SILVEIRA, JORGE DE FREITAS e
RONEI COSTA MARTINS SILVA discutiram o projeto. Não havendo mais quem

quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação. O Presidente solicitou aos
vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação.
O projeto foi aprovado como o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário. Item V da Pauta: Projeto de Lei nº217/16, de autoria do vereador BRUNO
ARCARO BORTOLAN, que institui no Calendário Oficial do Município de Limeira o "Dia

de Doar" e dá outras providências . O projeto não continha emendas e o parecer foi
favorável. O vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN discutiu o projeto . Não havendo
mais quem quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação. O Presidente
solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico
de votação. O projeto foi aprovado como o voto favorável de todos os vereadores
presentes no Plenário . Item VI da Pauta: Projeto de Decreto Legislativo nº27 /16, de
autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que concede o Título de
Cidadão Limeirense ao Senhor Sebastião Aparecido Miguel pelos relevantes serviços
prestados à população do município de Limeira. O projeto não continha emendas e o
parecer

foi

favorável.

Não

havendo

quem

quisesse

discutir,

o

projeto

foi

encaminhado para votação . O Presidente so licitou aos vereadores que registrassem
seus votos por meio do sistema eletrônico de votação . O projeto foi aprovado com
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vinte e um voto s favoráveis. Item VIl da Pauta: Projeto de Decreto legislativo
nº28/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR, que concede o

Diploma de Gratidão da Cidade de Limeira e a Medalha de Mérito Cívico XV de
Setembro "Ordem de Tatuiby" ao Doutor Antônio Álvaro Zenebon pelos relevantes
serviços prestados à cidade de Limeira . 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 seus votos por meio
do sistema eletrôni co de votação . O projeto foi aprovado com o voto favorável de
todos os vereadores presentes no Plenário . A Presidência solicitou ao Primeiro
Secretário que fizesse a chamada da Palavra Livre . O uso da Palavra Livre foi
dispensado pelos vereadores inscrito s. Não havendo mai s 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 dezesseis de
novembro de dois mil e de zesse is, quarta -feira, às 18h. A Sessão foi encerrada.
PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN , sétimo dia do mês de novembro dois mil

e

dezesseis .
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