ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

11/07/16

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 BO O

Ao décimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, nesta ci ade
de Limeira, à Rua Pedro Zaccaria, nQ 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 ao a vereadora Segunda Secretária LUCINEIS APARECIDA

BOGO que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A Presidência
solicitou ao Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO que procedesse a chamada dos
(as) Senhores (as) Vereadores (as): ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE (Ausente),
ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA (Ausente), ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS (Presente),
DARCI REIS DE SOUSA (Ausente), EDIVALDO SOARES ANTUNES (Presente) , ÉRIKA

(4_~~D

CHRISTINA TANK MOYA (Presente) ÉRIKA MONTEIRO MORAES (Ausente), JORGE DE

V)

FREITAS (Presente), JOSÉ COUTO DE JESUS (Presente), JOSÉ EDUARDO MONTEIRO \
JÚNIOR

(Ausente),

JOSÉ

FARID

ZAINE

(Ausente),

JOSÉ

ROBERTO

BERNARDO

, \-..-

y

(Presente), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (Ausente), LUCINEIS APARECIDA

BOGO (Presente), LUIS FERNANDO SILVEIRA (Ausente), MAYRA ROSANNA COSTA
(Ausente), NILTON CÉSAR DOS SANTOS (Presente), RAUL NILSEN FILHO (Ausente),

{\•\
\

RONEI COSTA MARTINS SILVA (Ausente), SIDNEY PASCOTTO (Presente), WILSON

,\

'-~~

j

NUNES CERQUEIRA (Ausente) e JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (Presente) .
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Havendo número reg imental, a Pres idência deu início a sessão e colocou em votação
a ata do dia Trinta de Maio de Dois Mil e Dezesseis. Não havendo quem quisesse
impugnar, a ata foi encaminhada para votação simbólica. Os sentados aprovam e os
de pé rejeitam. A ata do dia Trinta de Maio de Dois M il e Dezesseis foi aprovada por
todos os vereadores presentes no Plenário. O vereador ALOÍZIO MARIN HO DE
ANDRADE registrou, por meio de Questão de Ordem , a presença no Plenário. O

Presidente registrou a presença dos vereadores EDIVALDO SOARES ANTUNES e
DARCI REIS DE SOUSA no Plenário e solicitou que fosse constado em ata no

Expediente da sessão. A Presidência comunicou que o Expediente seria reduzido a
trinta minutos a partir do presente momento. O Pres idente solicitou ao Primeiro
Secretário que marcasse os trinta minutos pelo relógio . O Presidente registrou a
presença dos vereadores WILSON NUNES CERQUEIRA e ÉRIKA MONTEIRO MORAES
no Plenário. A Presidência comunicou que seria m en viado s Ofícios de Condolências
às famílias enlutadas. O Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO realizou a leitura do
nome dos falecidos. O Presidente registrou a presença do vereador RONE I COSTA
MARTINS SILVA no Plenário . A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário que

procedesse as leituras das matérias, começando pelas matérias recebidas do Senhor
Prefeito. 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICI PAL: Ofício

nºOG/16, Mareio Evangelista de Oliveira, diretor de Gestão de Suprimentos.
Encaminha do ao Protoco lo. Ofício nº205/16, Denise Ap arecida Rodrigues, chefe da
Divisão de Legislativo. Encam inhado ao Protocolo. Ofício nº123/16, PAULO CÉZAR
JUNQUEIRA HADICH - Prefeito M unicipal. Encaminhado ao Protocolo. 2) MATÉRIAS
RECEBIDAS DOS (AS) SENHORES (AS) VEREADORES (AS): Projeto de Lei nº172/16,

de

autoria

do

vereador

RAUL

NILSEN

FILHO.

Encamin hado

às

comissões

competentes. Proj eto de Lei nº173/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DOS SANTOS. Encami nhado às comissões compet entes.

Projeto de Lei

nº174/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Encaminhado
às comissões competentes.

Projeto de Lei nº175/16, de autoria do vereador

EDIVALDO SOARES ANTUNES . Encaminhado às comissões competentes. O vereador
LUIS FERNANDO SILVEIRA registrou, po r meio de Questão de Ordem, a presença no

Plenário . A vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA sol icitou, por meio de Questão
de Ordem, a suspensão dos trabalhos para uma breve reunião sobre o transporte
escolar. O Presidente comunicou que após o Expediente concederia dez minutos
para a discussão do assunto. Ao Primeiro Secretário. Projeto de Lei nº176/16, de \,
autoria da vereadora ÉRIKA MONTEIRO MORAES. Encaminhado às comissões
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competentes. Projeto de Lei nº177/16, de autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS
SANTOS. Encaminhado às comissões competentes . Projeto de Resolução nº22/16,
de autoria dos vereadores NILTON CÉSAR DOS SANTOS e JOSÉ FARID ZAINE.
Encaminhado às comissões competentes. Projeto de Resolução nº23/16, de autoria
do vereador ALOÍZIO

MARINHO

DE ANDRADE.

Encaminhado

às

comissões

competentes . Substitutivo nº36 ao Projeto de Lei nº123/16, de autoria do vereador
WILSON NUNES CERQUEIRA. Encaminhado às comissões com petentes. Emenda
nº189/16 ao Projeto de lei nº152/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA
DOS SANTOS. Encaminhado às comissões competentes. O Presidente comunicou
que a presente emenda prejudicaria o Item V da Pauta . Emenda nº190 ao Projeto de
Lei nº202/15, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. O Presidente
comunicou que a presente eme nda prejudicaria o Item 111 da Pauta. Emenda nº191
ao Projeto de lei nº171/16, de autoria do vereado r WILSON NUNES CERQUEIRA.
Encamin hado às comissões competentes. Emenda nº192 ao Projeto de Lei
nº171/16, de autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA. Encaminhado às
comissões competentes . O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um
requerimento, por meio de Questão de Ordem , para que fossem lidos os números e
res pectivos autores de cada requerimento a ser deliberado . A Presidência consultou
as Lideranças de Bloco: WILSON NUNES CERQUEIRA, EDIVALDO SOARES ANTUNES,
Vice-Líder ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA e Vice -Líder JÚLIO CÉSAR PERE IRA DOS
SANTOS. Havendo concordância dos Líderes, o Presidente so licitou ao Primeiro
Secretário que fossem lidos os requerimentos conforme a deliberação dos Líderes .
Requerimento nºSB0/16, de autoria da vereadora ÉRIKA MONTEIRO MORAES. Não
havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder
Executivo. Requerimento nº581/16, de autoria da vereado ra ÉRIKA MONTEIRO
MORAES. Não havendo quem quisesse discutir, o requer imen to foi encaminhado
para o Poder Executivo. Requerimento nº582/16, de autoria do vereador ANTÔNIO
FRANCO DE MORAIS. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi
encaminhado _para o Poder Execut ivo. Requerimento nº583/,16, de autoria do .
vereador ALOIZIO MARINHO DE ANDRADE . O vereador ALOIZIO MARINHO DE

requerimento foi encaminha do para o Poder Executivo. Requerimento nº584/16, de
autoria do vereador SIDNEV PASCOTTO. Não havendo quem quisesse discutir, o
requerimento foi encaminhado para o Pod er Executivo. Requerimento nºSBS/16, de
autoria do vereador SIDNEV PASCOTTO. Não havendo quem quisesse discutir, o

O
~r~

·~)v \j

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nºS86/16, de
autoria do vereador RONEI COSTA MARTINS SILVA. O vereador JOSÉ ROBERTO
BERNARDO solicitou ao Presidente que o requerimento fosse lido na integra devido

os vereadores estarem sem acesso ao teor do requerimento.
lido

na

íntegra.

Não havendo quem

quisesse discutir,

O requerimento foi
o

requerimento foi

encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nº587 /16, de autoria do
vereador JOSÉ COUTO

DE JESUS . Não

havendo quem

quisesse discutir, o

requerimento foi encamin hado para o Poder Executivo. A vereadora ÉRIKA
CHRISTINA TANK MOVA solicitou, por meio de Questão de Ordem , a suspensão dos

trabalhos para uma breve reunião sobre o transporte escolar. O Presidente solicitou
a vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA se a reunião poderia acontecer após o
Expediente, sendo que faltavam dez minutos para o

término do Expediente. A

vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA solucionou uma dúvida com o Presidente .
Requerim ento nºS88/16, de autoria do vereador JOSÉ COUTO DE JESUS. Não

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

Requerimento nºS89/16,

de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO

BERNARDO. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado

para o Poder Executivo. Requerimento nº590/16, de autoria do vereador JOSÉ
ROBERTO BERNARDO . Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi

encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nºS91/16, de autoria do
vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO . Não havendo quem quisesse discutir, o
requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo. O Presidente suspendeu a
sessão para que o Primeiro Secretário SIDNEV PASCOTTO assumisse os trabalhos da
sessão . A sessão foi reaberta. Requerimento nº592/16, de autoria do vereador
NILTON CÉSAR DOS SANTOS. O vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS solicitou que

o requerimento fosse lido na íntegra. A Segunda Secretária fez a leitura do
requerimento na íntegra . Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi
encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nºS93/16, de autoria do
vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS. O vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS
solicitou que o requeriment o fosse lido na íntegra. A Segunda Secretária fez a leitura
do requerimento na íntegra. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento
foi encaminhado para o Poder Executivo. A sessão foi suspensa para que o vereador
NILTON CÉSAR DOS SANTOS reassumisse os trabalhos da sessão . A sessão foi ~

reaberta. Requerimento nºS94/16, de autoria do vereador ANDRÉ HENRIQUE DA
SILVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o
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Poder

Executivo.

Requerimento

nºS95/16,

de

autoria

do

vereador

ANDRÉ

HENRIQUE DA SILVA. O Presidente registrou a presença do vereador ANDRÉ
HENRIQUE DA SILVA no Plenário. O vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA discutiu o

requerimento. Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi
encaminhado para o Poder Executivo . O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS fez um requerimento, por meio de Questão de Ordem, para a retirada da

Moção nº 73/16 . O Presidente deliberou sobre a moção e solicitou que o vereador
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS assinasse a retirada. Não havendo mais tempo

hábil , a Presidência encerrou o Expediente. A Sessão foi reaberta em sua Ordem do
Dia. A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário SIDNEV PASCOTTO que realizass e
a chamada dos Senhores (as) vereadores(as): ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE
(PresenteL ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA (PresenteL ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS
(PresenteL

DARCI

REIS

DE

SOUSA

(PresenteL

EDIVALDO

SOARES

ANTUNES

(PresenteL ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (PresenteL ÉRIKA MONTEIRO MORAES
(PresenteL JORGE DE FREITAS (PresenteL JOSÉ COUTO DE JESUS (PresenteL JOSÉ

EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR (AusenteL JOS É FARID ZAINE (AusenteL

JOSÉ

ROBERTO BERNARDO (PresenteL JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (PresenteL
LUCINEIS APARECIDA BOGO (PresenteL

LUIS FERNANDO SILVEIRA (PresenteL

MAYRA ROSANNA COSTA (PresenteL NILTON CÉSAR DOS SANTOS (PresenteL RAUL
NILSEN

FILHO

(PresenteL

RONEI

COSTA

MARTINS

SILVA

(PresenteL

SIDNEY

PASCOTTO (Presente) e WILSON NUNES CERQUEIRA (Presente) . Havendo número
regimental a Presidência deu por iniciada a discussão e votação da matéria da Ordem
do Dia . A vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA solicitou, por meio de Questão
de Ordem, a Inversão de Pauta para leitura do projeto que era de interesse dos
condutores de vans, presentes na Casa. A Presidência consultou as Lideranças de
Bloco : JOSÉ ROBERTO BERNARDO, WILSON NUNES CERQUEIRA, EDIVALDO SOARES
ANTUNES e Vice-Líder ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. Havendo concordância dos

Líderes, A Pauta foi invertida. A sessão foi suspensa por um minuto. A sessão foi
reaberta . Havendo matéria a ser lida, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário
que procedesse com a leitura. REQUERIMENTO: Requeremos com fundamento na

letra "b", no Inciso I do Artigo 192, do Regimento Interno desta Câmara Municipal de
Limeira, que o Projeto de Lei nº178/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal -

PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH, que dispõe sobre o serviço de

transporte escolar no Município de Limeira e dá outras providências, tramite sob o
Regime de Urgência Especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do
5

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei
nºllB/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - PAULO CÉZAR
JUNQUEIRA HADICH, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar no Município

de Limeira e dá outras providências, necessita de Regime Especial de Tramitação,
pois é matéria de inconcusso e relevante interesse público, razão pela qual não pode
o draft bi/1 entelado prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos
Nobres Membros desta Casa Legiferante, vestindo assim perfeitamente, a hipótese
prelecionada no Artigo 191, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira.
Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos onze de julho de dois mil e dezesseis.

Assinaram o Requerimento, os (as) Nobres Vereadores (as) : ALOÍZIO ANDRADE,
ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA, ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS, DARCI REIS DE SOUSA,
EDIVAL DO SOARES ANTUNES, ÉRIKA CHRISTINA TANK MOYA, ÉRIKA MONTEIRO
MORAES, JORGE DE FREITAS, JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ ROBERTO BERNARDO,
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, LUCINEIS APARECIDA BOGO, LUIS FERNANDO
SILVEIRA, MAYRA ROSANNA COSTA, RAUL NILSEN FILHO, RONEI COSTA MARTINS
SILVA, SIDNEY PASCOTTO e WILSON NUNES CERQUEIRA. O Presidente informou que

o Requer imento estava em ordem e solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a
chamada para votação dos (as) Senhores (as) Vereadores (as): ALOÍZIO MAR INH O DE
ANDRADE (Sim), ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA (Sim), ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS

(Sim), DARCI REIS DE SOUSA (Sim), EDIVALDO SOARES ANTUNES (Sim), ÉRIKA
CHRISTINA TANK MOYA (Sim), ÉRIKA MONTEIRO MORAES (Sim ), JORGE DE FRE ITAS

(Sim), JOSÉ COUTO DE JESUS (Sim), JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR (), JOSÉ
FARID ZAI N E (),JOSÉ ROBERTO BERNARDO (Sim), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS

(Sim),

LUCINEIS APARECIDA BOGO (Sim), LUIS FERNANDO SILVEIRA (Sim), MAYRA

~

ROSANNA COSTA (Sim), RAUL NILSEN FILHO (Sim), RONEI COSTA MARTINS SILVA

(Sim), SID NEY PASCOTTO (Sim) e WILSON NUNES CERQUEIRA (Sim) . O Requ erimento
para Regime de Urgência Especial foi aprovado por todos os vereadore s presentes no
Plenário . A Presidência nomeou o vereador EDIVALDO SOARES ANTUNES como
Relator Especial. REQUERIMENTO: Requeremos à Presidência da Mesa Diretora, nos

termos do Inciso VIII do Artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o
Artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do
Projeto de Lei nº178/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH, que dispõe sobre o serviço de transporte escola r

no Município de Limeira e dO outros providências. Necessito de Regime Especial de
6
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Tramitação. Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos onze dias do mês de julho de
dois mil e dezesseis. Assinaram o Requerimento, os Líderes: EDIVALDO SOARES
ANTUNES, ÉRIKA CHRISTINA TANK MOYA, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e WILSON
NUNES CERQUEIRA. JUSTIFICATIVA: A proposição tem por finalidade o melhor

desenvolvimento dos trabalhos. Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos onze dias
do mês de julho de dois mil e dezesseis. Assinaram o Requerimento, os Líderes:
EDIVALDO SOARES ANTUNES, ÉRIKA CHRISTINA TANK MOYA, JOSÉ ROBERTO
BERNARDO e WILSON NUNES CERQUEIRA.

A Presidência comunicou

que o

requerimento estava em ordem e solicitou a leitura do parecer. Egrégio Plenário da

Câmara Municipal de Limeira. PARECER. Processo nf! 2852/2016. Interessado:
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal -

PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH.

Assunto: Projeto de Lei nºllB/16, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar
no Município de Limeira e dá outras providências. Excelentíssimos Senhores
Vereadores, da Câmara Municipal de Limeira. RELATÓRIO ESPECIAL : Nobres Colegas,
no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais procedi ao exame do
presente Projeto de Lei em epígrafe e, salvo melhor juízo, a matéria pode prosperar,
sendo constitucional e legal. É o meu Parecer favorável para ser devidamente
conhecido e analisado pelos demais Excelentíssimos Senhores Vereadores desta
Excelsa Câmara de Limeira. Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos onze dias do
mês de julho de dois mil e dezesseis. Vereador EDIVALDO SOARES ANTUNES, Relator

Especial. Sendo o Parecer favorável, o projeto tornou-se apto a ser votado . Projeto
de Lei nº178/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - PAULO
CÉZAR JUNQUEIRA HADICH, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar no

Município de Limeira e dá outras providências. Os vereadores JÚLIO CÉSAR PEREIRA
DOS SANTOS ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA, SIDNEY PASCOTIO JOSÉ ROBERTO
BERNARDO, DARCI REIS DE SOUSA, ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE e LUCINEIS
APARECIDA BOGO discutiram o projeto. Não havendo mais quem quisesse discutir, o

substitutivo foi encaminhado para votação nominal. O Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que realizasse a chamada para votação dos (as) Senhores (as)
Vereadores {as} : ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE {Sim}, ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
{Sim}, ANTÔNIO FRA NCO DE MORAIS {Sim} , DARCI REIS DE SOUSA {Sim}, EDIVALDO

SOARES ANTUNES {Sim}, ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA {Sim}, ÉRIKA MONTEIRO
MORAES {Sim}, JORGE DE FREITAS {Sim, com justificativa}, JOSÉ COUTO DE JESUS
{Sim}, JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR {}, JOSÉ FARID ZAINE {}, JOSÉ ROBERTO

BERNARDO (Sim), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (Sim),

LUCINEIS APARECIDA
7
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BOGO (Sim), LUIS FERNANDO SILVEIRA (Sim), MAYRA ROSANNA COSTA (Sim), RAUL
NILSEN FILHO (Sim), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Sim) , SIDNEY PASCOTTO (Sim) e
WILSON NUNES CERQUEIRA (Sim, com justificativa) . O projeto foi aprovado por
todos os vereadores presentes no Plenário. Os vereadores JORGE DE FREITAS e
WILSON NUNES CERQUEIRA justificaram os votos . A vereadora corregedora MAYRA
ROSANNA COSTA solicitou uma Questão de Ordem para citar o vereador ANDRÉ
HENRIQUE DA SILVA nos processos administrativos nc:1 127/16 e nc:1 120/16 que

seriam entregues para a assessoria do vereador citado, sendo que o vereador ANDRÉ
HENRIQUE DA SILVA não quis ele próprio receber e solicitou que fosse entregue às

assessoras. Transcrição da fala da corregedora MAYRA ROSANNA COSTA na íntegra:

"Senhor Presidente, Nobres Colegas, a todos que nos assistem, Senhor Presidente,
como Corregedora desta Cosa, eu quero aqui citar o vereador André Henrique nos
processos administrativos nº 127/16 e o processo nº 120/16, o mesmo foi citado o/i
pessoalmente, mas o mesmo não quis recebê-lo em mãos, mandou entregar às suas
assessoras. Então queria deixar aqui claro, em Plenário, em público, que o mesmo foi
citado. Eu queria muito que o vereador André assinasse o recebimento, mas que o
mesmo será entregue à sua assessoro e o mesmo terá cinco dias pro entrega da
resposta deste mandato". O vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA comentou, por
meio de Questão de Ordem, que a vereadora corregedora MAYRA ROSANNA COSTA
havia infringido uma lei por saber que o vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA havia
apresentado atestado médico e que não poderia receber o processo em razão do
atestado médico . Transcrição da fala do

vere~dor

ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA na

{

~

íntegra: "Questão de Ordem ou um aparte. E, eu tenho um respeito muito grande

pela doutoro, doutora, você infringiu uma lei, feriu a Constituição por saber que eu ....-

\rp}P'

J}

·
v

estava de atestado. Quando, você como médica que dá atestado aos seus pacientes,
você deveria saber isso, você fez faculdade pro isso. Eu 'tando' de atestado você não
pode me intimar, você sabia disso, dentro do meu gabinete, fui pro consultório dez
horas da manhã com meu doutor e você foi onze horas e eu 'expriquei' que eu estava
de atestado, você sabia disso. Precisei ir até o juiz entrar com mandado de
segurança, ainda não veio a resposta do juiz. Então doutoro, eu não posso apoiar
uma irregularidade, graças a Deus eu estou fazendo Direito, sou um menino
instruído, sou um vereador e eu conheço as Leis. Então, eu gostaria que você
respeitasse ao juiz, respeitasse um atestado médico, respeitava a constituição que é
a saúde. Você como médica não pode, não pode, você sabe muito bem disso, então
queria deixar registrado em ata: eu tenho um respeita muita grande par você.
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como médica estudou tanto tempo, deveria saber disso. Te dou um aparte".
Transcriçã o da fala da corregedora MAYRA ROSANNA COSTA: "Senhor Presidente,

uma Questão de Ordem, assim, nada vou declarar ao vereador André Henrique,
também sei de Leis, sou corregedora desta Casa, como diz o Regimento e todas, aqui
eu não estou como médica aqui eu estou como vereadora, enquanto corregedora, e
logicamente meus vinte e cinco anos de formada, com toda a formação, com todo
respeito que meu nome tem na cidade enquanto médica e enquanto profissional
nada a dizer ao vereador, apenas quero deixar claro a citação e que o mesmo tem
cinco dias para dar resposta, para dar a sua defesa. Muito obrigada". Transcrição da
fala do vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA: "Queria também deixar registrado

que desrespeitar o juiz é 'compricado', doutora. Você sabe que está em trâmite na
justiça o mandado de segurança, já tive um caso aqui de trinta dias que foi unânime,
todos os vereadores me puniram e no outro dia o juiz mandou eu voltar, então eu
não sei quem tá errado é o vereador ou é o juiz. Então eu to deixando um 'exempro',
entendeu doutora, eu conheço a Justiça e a Justiça de Deus, olha, vou deixar um
versículo da 'Bíbria', vou deixar um versículo da Bíbria pro todos aqui: 'Devemos
perdoar setenta vezes sete todos nossos inimigos '. Obrigado". A sessão foi reaberta .
A Presidência declarou o vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA citado pela
correged ora, com a prova de todos os vereadores e todo público presente. A
Presidência determinou ainda que fosse constado em ata . Item I da Pauta: Redação
Final ao Projeto de Lei

nº

120/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito

Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Le i
Orçamentária de 2017 e dá outras providências. Não havendo quem quisesse
impugnar, a Redação Final foi encaminhada para votação simbólica . Os sentados
aprovam e os de pé rejeitam. A Redação Final foi aprovada por todo s os vereadores
presentes

no

Plenário.

A

vereadora

ÉRIKA

MONTEIRO

MORAES

fez

um

requerimento, por meio de Questão de Ordem , para o adiamento por uma sessã o do
Item 11 da Pauta, projeto de sua autoria. A Presidência con sultou as Li deranças de
Bloco : WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e Vice -Líder ÉRIKA
CHRISTI NA TANK MOVA. Havendo concordância dos Líderes, o projeto fo i adiado por

uma sessã o. Item 111 da Pauta: Projeto de Lei

nº 202/15, de autoria do vere ador JOSÉ

ROBERTO BERNARDO, que dispõe sobre a responsabilidade do Executivo quanto as (

calçadas danificadas por árvores plantadas por este Poder e dá outra s providências .
O projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. Item IV da Pauta: Projeto
de Decreto Legislativo

nº

3/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
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SANTOS, que concede Diploma de Gratidão da Cidade de Limeira e Medalha De

Mérito Cívico XV de Setembro - Ordem Tatuiby, ao Senhor Rodolfo Davi Campos. O
projeto não continha emendas e o parecer foi favorável. Não havendo quem
quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação simbólica. Os sentados
aprovam e os de pé rejeitam. O projeto foi aprovado por todos os vereadores
presentes no Plenário. O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um
requerimento,

por meio de Questão de Ordem, para

retirada

da

emenda

apresentada ao projeto nQ152/16. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco:
WILSON

NUNES CERQUEIRA,

EDIVALDO SOARES ANTUNES,

Vice-Líder ÉRIKA

CHRISTINA TANK MOVA e JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Havendo concordância dos

Líderes, a emenda foi retirada. O projeto tornou-se apto para ser votado . Item V da
Pauta: Projeto de Lei nQ 152/16, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que altera
dispositivos da Lei nº 2834, de 27 de junho de 1997, alterada pela Lei no 3149, de 30
de novembro de 1999 e dá outras providências. O projeto não continha emendas e o
parecer foi favorável. Os vereadores MAVRA ROSANNA COSTA e JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DOS SANTOS discutiu o projeto. Não havendo mais quem quisesse discutir,

o projeto foi encaminhado para votação simbólica. Os sentados aprovam e os de pé
rejeitam. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no Plenário. A
vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA fez um requerimento em nome do
vereador JOSÉ FARID ZAINE (licença), para o adiamento do Item VI da Pauta por uma
sessão. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco: WILSON NUNES CERQUEIRA,
EDIVALDO SOARES ANTUNES, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e Vice-Líder ÉRIKA
CHRISTINA TANK MOVA. Havendo concordância dos Líderes, o projeto foi adiado por

uma sessão. Item VIl da Pauta: Projeto de lei nº 168/16, de autoria do vereador
RONEI COSTA MARTINS SILVA, que institui no calendário oficial do Município de

Limeira o "Limeira Veg" e dá outras providências. O projeto não continha emendas e
o parecer foi favorável. O vereador RONEI COSTA MARTINS SILVA discutiu o projeto.
Não havendo mais quem quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação
simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam . O projeto foi aprovado por
todos os vereadores presentes no Plenário. O Presidente comunicou a formação da
Comissão do Recesso, no período de dezoito a trinta e um de julho de dois mil e
dezesseis, sendo seus membros os vereadores WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ
COUTO DE JESUS, ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE e JOSÉ ROBERTO BERNARDO. O

Presidente comunicou a formação da Comissão Prêmio Ecologia e Ambientalismo,
sendo seus membros os vereadores RONEI COSTA MARTINS SILVA, LUCINEI:O
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APARECIDA BOGO e JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. A Presidência comunicou a
formação da Comissão da Medalha Pastor Guaraci Rabesco, sendo seus membros os
vereadores ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, DARCI REIS DE SOUSA e JÚLIO CÉSAR

PEREIRA DOS SANTOS. O Presidente comunicou a formação da Comissão da
Medalha Herbert de Sousa (Betinho), sendo seus membros os vereadores WILSON

NUNES CERQUEIRA, ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA, EDIVALDO SOARES ANTUNES,
LUIS FE RNANDO SILVE IRA e ÉRIKA MONTEIRO MORAES. O Presidente solicitou ao
Primeiro Secretário que f izesse a chamada da Palavra Livre. O uso da Palavra Livre foi
dispensado pelos vereadores inscritos. Não havendo mais quem quisesse usar a
palavra, a Presidência encerrou os trabalhos e declarou o recesso regimental. O
Presidente convocou os (as) Senhores (as) vereadores (as) para a próxima Sessão

Assessor

Parlamentar
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JOSE EDUARDO MONTEIRO J NIOR

Vice-Presidente

1º Secretário

2º Secretária
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