ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

10/10/16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

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

Ao décimo 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 NILTON CÉSAR DOS SANTOS . A Presidência

solicitou à vereadora Segun da Secretá ria LUCINEIS APARECIDA BOGO que procedesse
a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada . O Presidente so li citou 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 Doze de Setembro de Dois Mil e Dezesseis. Não havendo
quem quisesse discutir, a ata foi enca minhada para votação . O Presidente so licitou
aos vereadores que registrassem o voto por meio do sistema eletrônico de votação. A
ata do dia Doze de Setembro de Dois Mil e Dezesseis foi apro vada com onze votos
favoráveis . O Presidente comunicou que seriam en viado s Ofícios de Condolências às
famílias enlutadas. O Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO realizou a leitura do
nome dos falecidos . O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse as
leituras das matérias, começando com as matérias recebidas do Executi vo . O
Presidente registrou a presença do vereador Estevão Nogueira, eleito para a próxima
gestão do Legislativo. 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL:
Ofício nº274/16, Denise Aparecida Rodri gues, chefe da Divisão de Legislativo.

Encamin hado ao Protocol o. Ofício n!1149/16, PAU LO CÉZAR JU NQU EIRA HADICH -
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Prefeito Municipal. Encaminhado às comissões competentes . Ofício nº150/16, PAULO
CÉZAR JUNQUEIRA HADICH -

Prefeito Municipal.

Encaminhado às comissões

competentes. 2} MATÉRIAS RECEBIDAS DOS (AS} SENHORES (AS} VEREADORES (AS}:
Requerimento de licença de Vereador - Artigo nº329, Resolução nº44/92, JOSÉ
EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. 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 vereadore s presentes no Plenário . Ao
Primeiro Secretário. Projeto de Resolução nº30/16, de autoria da Mesa Diretora .
Encaminhada às comissões competentes. Emenda nº203/16 ao Projeto de lei
nº187 /16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Encaminhada

às comissões competentes. O Presidente comunicou que a presente emenda
prejudicaria o Item 11 da Pauta. Emenda Aditiva nº204 ao Projeto de Decreto
Legislativo nº23/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. A

sessão foi suspensa. A sessão foi reaberta. A emenda foi endossada pelo vereador
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. A Presidência comunicou que a presente

emenda prejudicaria o Item IV da Pauta . O vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO 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 nº692/16, de autoria do
vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Não havendo quem quisesse discutir, o
requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. O vereador JORGE DE FREITAS
solicitou uma Questão de Ordem para registrar em atas os vereadores de legislaturas
passadas presentes na sessão: Sebastião Miguel, Ismael Calsa e Carlos Rosler. Projeto
de lei Complementar nº21/16, de autoria da Mesa Diretora. Encaminhado às

comissões competentes. Projeto de Lei nº205/16, de autoria da vereadora LUCINEIS
APARECIDA

BOGO.

Encaminha do às comissões competentes.

Projeto de

Lei

nº206/16, de autoria da vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO. Encaminhado às

comissões competentes. Projeto de Lei nº207 /16, de autoria da vereadora LUCINEIS
APARECIDA

BOGO.

Encaminhado

às

comissões

competentes.

Requerimento

nº693/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Não havendo
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quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo.
Requerimento nº694/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Não

havendo quem quisesse discuti r, o requerim en to foi encaminhado ao Poder
Executivo.

Requerimento nº695/16,

de autoria da vereadora JOSÉ ROBERTO

BERNARDO . Não havendo quem qu isesse discutir, o requerimento foi encaminhado

ao Poder Executivo . Requerimento nº696/16, de autoria da vereadora LUCINEIS
APARECIDA BOGO.

Não havendo quem quisesse discutir, o requerim ento foi

encaminh ado ao Poder Executivo . Não havendo mais requerim entos a se rem lidos, a
Presidência solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse co m a leitura das
moções. Moção de Pesar nº98/16, de autoria do ve rea dor SIDNEY PASCOTTO . Não
havendo quem quisesse discutir, a moção foi encaminhada para votação . O
Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus voto s por meio do sistema
eletrônico de votação. A moção foi aprovada com o voto fa vor ável de todos os
vereadores presentes no Plenário . Os vereadores SIDNEY PASCOTTO e JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DOS SANTOS justificaram o voto . Moção de Pesar nº99/16, de autoria do

vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO . Não havendo quem quisesse discutir, a moção
foi

enca m inhada

para

votação . O Presid ente

solicitou

aos

vereadore s que

registrasse m seus votos por meio do sistem a elet rônico de vota ção. A moção foi
aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . O
vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO solicitou ao Primeiro Secretário que lesse a
justificativa da moção. O Primeiro Secretário, em atendimento à solicitação, fez a
leitura da j ustificativa da moção. O vereador JOSÉ FARID ZAINE justificou o voto. A
sessão foi suspensa . A sessã o foi reaberta. Projeto de Decreto Legislativo nº26/16, de
autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA. Encaminhado às comissões
competen tes . O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um requerimento,
por meio de Questão de Ordem, para a disp ensa da lei tur a de Diversos . A Presidência
consultou as Lideranças de Bloco para o requerimento : JOSÉ FARID ZAINE, WILSON
NUNES CERQUEIRA, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e JOSÉ COUTO DE JESUS. Havendo

concordância dos Líde res, foi dispensada a leitura de Diversos. A sessão foi suspensa a
pedido do vereador JOSÉ FARID ZAINE . A sessão foi reaberta. O vereador JOSÉ FARID
ZAINE fez um requeri m ento, por meio de Questão de Ordem , para que fosse

dispensad o o Intervalo Regimental. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco
para os do is requerime ntos : JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ ROBERTO BERNARDO,
WILSON NUNES CERQUEIRA e JOSÉ FARID ZAINE. Havendo concordância dos Líderes,

a leitura de Diversos e o Intervalo Regimental, de quinze minutos, foram di spen sa dos.
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O Presidente solicitou ao vereador RAUL NILSEN FILHO para que registrasse a
presença no Expediente da sessão. A Presidência solicitou aos vereadores JÚLIO
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS e LUCINEIS APARECIDA BOGO para que conduzissem o

Senhor Everton Ferreira para uso da Tribuna Livre. O Presidente comunicou a
presença dos vereadores eleitos para a próxima gestão do Legislativo Estevão, Helder
do Táxi e Marco Xavier, presentes na sessão. Para a segunda Tribuna Livre, o
Presidente convidou o Senhor Raul Soares Gropo. 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 matéria da Ordem do Dia. O
vereador JORGE DE FREITAS solicitou a suspensão dos trabalhos . A sessão foi
suspensa. A sessão foi reaberta . Item I da Pauta: Projeto de lei

nº

58/16, de autoria

do vereador JORGE DE FREITAS, que dispõe sobre a manutenção de estradas de
servidão que circulam veículos de transporte escolar ou que dão acesso a postos de
saúde. O projeto continha duas emendas ao projeto, um substitutivo, e duas emendas
ao substitut ivo . O parecer foi favorável. 1) Votação da Emenda (ao Substitutivo):
Emenda nºOl, de autoria do vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE . Não

havendo quem quisesse discutir, a emenda foi encaminhada para votação . O
Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o voto por meio do sistema
eletrônico de votação. A emenda foi aprovada com o voto favorável de todos os
vereadores presentes no Plenário . A Presidência comunicou que aprovada a primeira
emenda, a segunda foi prejudicada . 2} Votação do Substitutivo: Substitutivo nº31,
com a emenda aprovada. Os vereadores JORGE DE FREITAS e ALOÍZIO MARINHO DE
ANDRADE discutiram o substitutivo. A Presidência também discutiu o substitutivo. Os

vereadores RONEI COSTA MARTINS SILVA, WILSON NUNES CERQUEIRA e JOSÉ
ROBERTO BERNARDO também discutiram o substitutivo. Não havendo mais quem

quisesse discutir, o substitutivo foi encaminhado para votação. O Presidente solicitou
aos vereadores que registrassem o voto por meio do sistema eletrônico de votação. O
substitutivo foi aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário . Foram prejudicados o projeto original e as emendas ao projeto. O vereador
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS solicitou uma Questão de Ordem para registrar a

presença do prefeito eleito, Mario Botion. O Presidente comunicou a presença do
vereador eleito para a próxima gestão do Legislativo, Waguinho da Santa Luzia. A
vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO justificou o voto. O vereador RAUL NILSEN
FILHO solicitou uma Questão de Ordem para parabenizar todos os que concorreram
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ao pleito na última eleição, para o Legislativo e Executivo . A Presidência encaminhou
o substituti vo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para elaboração da
Redação Final. O vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN fez um requerimento, por
meio de Questão de Ordem, para que o Item 111 da Pauta fosse adiado por uma sessão.
A Presidência consultou as Lideranças de Bloco para o requerimento : JOSÉ FARID
ZAINE, WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ COUTO DE JESUS e JOSÉ ROBERTO
BERNARDO. Havendo concordância dos Líderes, o Item 111 foi adiado por uma sessão
(presente sessão). O Presidente lembrou que o Item 11 da Pauta havia sido prejudicado
por apresentação de emendas. Item IV da Pauta: Projeto de Decreto Legislativo

nº

23/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que concede a
"Medalha Pastor Guaraci Rabesco" nos termos da Resolução no 220/03, alterada pela
Resolução no 348/08 e pela Resolução no 487/12 e dá outras providencias . O projeto
foi prejudicado por apresentação de emendas. Item V da Pauta: Projeto de Decreto
Legislativo

nº

24/16, de autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA, que

concede a "Medalha Herbert de Souza" nos termos da Resolução no 350/08, e dá
outras providencias. O projeto não continha emendas e o parecer foi favorável. O
vereador WILSON NUNES CERQUEIRA discutiu o projeto. Não havendo mais 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
substitutivo foi aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário. Item VI da Pauta: Projeto de Lei

nº

199/16, de autoria do vereador JOSÉ

FARID ZAINE, que inclui no Calendário de Eventos do Município o projeto de inclusão
social "EU SOU", a ser realizado anualmente no mês de outubro. O projeto não
continha emendas e o parecer foi favorável. O vereador JOSÉ FARID ZAINE discutiu o
projeto. Não havendo mais 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 . A Presidência comunicou a presença do vereador
eleito para a próxima gestão do Legislativo, "Mir do Lanche". O projeto foi aprovado
com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . A Presidência
nomeou ad hoc o vereador JOSÉ FARID ZAINE como Presidente, o vereador BRUNO
ARCARO BORTOLAN como Vice -Presidente, o vereador ANDRÉ MOISÉS como
Primeiro Secretário e o vereador DARCI REIS DE SOUSA como Segundo Secretário. A
sessão foi reaberta pelo Presidente JOSÉ FARID ZAINE. Item VIl da Pauta: Projeto de
Resolução

nº 29/16, de autoria da

Mesa Diretora, que altera e acrescenta dispositivos

na Resolução nº44, de 10 de julho de 1992, Regimento Interno da Câmara Municipal
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de Lime ira. O proj eto não continha emendas e o parecer foi favorável. O vereador
NILTON CÉSAR DOS SANTOS discutiu o projeto . Não havendo mais 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 aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário. A sessão foi suspensa para a recomposição da Mesa Diretora. A sessão foi
reaberta. A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a
chamada da Palavra Livre . O uso da Palavra Livre foi dispensado pelos vereadores
inscritos. O vereador ANDRÉ MOISÉS solicitou uma Questão de Ordem para registrar
que na presente data comemorava-se o dia nacional dos Guardas Muni cip ais e
parabenizou todos os GCMs do Brasil e de Limeira. O Presidente também parabenizou
os GCMs. 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 dezessete de outubro de dois mil e dezesseis, segund afeira, às 18 . A Sessão foi encerrada. PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN,
décimo
BOGO

redigi.
Assessora

,

c~ ~

d..ív- ......

~

---:-

JOSE E UARDO MONTEIRO JUN OR

1º Secretário

2º Secretária
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