ESTADO DE SÃO PAULO • BRASIL

12/09/16

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 nono dia do mês de setembro 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 Segunda Secretária LUCINEIS APARECIDA BOGO
que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 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 votação a ata do dia Vinte e Dois de agosto 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 meio do sistema eletrônico de votação.
A ata do dia Vinte e Dois de agosto de Dois Mil e Dezesseis foi aprovada com voto
favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. O Presidente comunicou que
seriam enviados Ofícios de Condolências às fam ílias 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
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matérias recebidas do Executivo. 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL: Ofício nº254/16, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de

Legislativo. Encaminhado ao Protocolo.2) MATÉRIAS RECEBIDAS DOS (AS) SENHORES
(AS) VEREADORES (AS): Projeto de lei nº198/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID

1

J

ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

ZAINE. Encaminhado às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo
nº24/16, de autoria dos vereadores WILSON NUNES CERQUEIRA, EDIVALDO SOARES
ANTUNES, ÉRIKA MONTEIRO MORAES, ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA e LUIS
FERNANDO SILVEIRA. Encaminhado às comissões competentes. Projeto de Decreto
Legislativo nº25/16, de autoria dos vereadores JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS,
LUCINEIS APARECIDA BOGO e RONEI COSTA MARTINS SILVA. Encaminhado às

comissões competentes. Substitutivo nº39/16 ao Projeto de Lei nº193/15, de autoria
do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. O Presidente comunicou que o
presente substitutivo 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 e os respectivos vereadores autores de cada
requerimento a ser deliberado. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco:
WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ FARID ZAINE e JOSÉ ROBERTO BERNARDO-

Havendo concordância dos Líderes, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
fossem lidos os requerimentos conforme a deliberação. Requerimento nº660/16, de
autoria do vereador SIDNEV PASCOITO. Não havendo quem quisesse discutir, o
requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo . Requerimento nº661/16, de
autoria do vereador SIDNEV PASCOITO. Não havendo quem quisesse discutir, o
requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº662/16, de
autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Não havendo quem
qu isesse

discutir,

o

requerimento

foi

encaminhado

ao

Poder

Executivo.

Requerimento nº663/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS.

Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder
Executivo. Requerimento nº664/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA
DOS SANTOS. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado

ao Poder Executivo. Requerimento nº665/16, de autoria do vereador JOSÉ COUTO DE
JESUS. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao

Poder Executivo. Requerimento nº666/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA
TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado

ao Poder Executivo . A sessão foi suspensa para que o Vice-Presidente JOSÉ EDUARDO
MONTEIRO JÚNIOR assumisse os trabalhos da sessão. A sessão foi reaberta.
Requerim ento nº667 /16, de autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS. O

vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS discutiu o requerimento. Não havendo mais
quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. A
sessão foi suspensa para que o vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS retomasse os
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trabalhos da Presidência. A sessão foi reaberta . Ao Primeiro Secretário para leitura
das moções. O Presidente solicitou que os vereadores que ainda não haviam
registrado a presença, que o fizessem. Moção de Aplausos nº90/16, de autoria do
vereador JORGE DE FREITAS. Não havendo quem quisesse discutir, a moção foi
encaminhada para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o
voto por meio do sistema eletrônico de votação. A moção foi aprovada com voto
favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. Moção de Aplausos
nº91/16, de autoria do vereador JORGE DE FREITAS. Não havendo quem quisesse

discutir, a moção foi encaminhada para votação. O Presidente solicitou aos
vereadores que registrassem o voto por meio do sistema eletrônico de votação. A
moção foi aprovada com voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário. A sessão foi suspensa por dez minutos. A sessão foi reaberta. O Primeiro
Secretário informou que não havia mais matérias a serem lida s. O Presidente solicitou
ao vereador RAUL NILSEN FILHO que registrasse sua presença. A Presidência solicitou
ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada da Palavra Livre. O uso da Palavra Livre
foi dispensado pelos vereadores inscritos. O vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO fez
um requerimento, por meio de Questão de Ordem, para que o Intervalo Regimental
fosse dispensado. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco : WILSON NUNES
CERQUEIRA, JOSÉ ROBERTO BERNARDO. A sessão foi suspensa. A sessão foi reaberta.

A Presidência consultou as Lideranças de Bloco: WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ
ROBERTO BERNARDO e JOSÉ FAIRD ZAINE. Havendo concordância dos Líderes, o

Intervalo Regimental de quinze minutos foi dispensado . A Presidência encerrou o
Expediente. 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. Item I da Pauta: Projeto de lei nº 193/15, de
autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do Poder Executivo apresentar relação de emendas orçamentárias
parlamentares não executadas. O projeto foi prejudicado por apresentação de
emendas. Item 11 da Pauta: Projeto de lei nº 38/16, de autoria do vereador JÚLIO
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que perpetua o nome do doutor Joaquim Nogueira da

Cruz Neto no Centro de Controle de Zoonoses 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 o
voto por meio do sistema eletrônico de vot ação . O projeto foi aprovado com o voto
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favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. O vereador ANTÔNIO
FRANCO DE MORAIS solicitou uma Questão de Ordem para requerer o adiamento do

Item 111 da Pauta, de sua autoria, por três sessões. A Presidência consultou as
Lideranças de Bloco : JOSÉ ROBERTO BERNARDO, JOSÉ FAIRD ZAINE e WILSON
NUNES CERQUEIRA. Havendo concordância dos Líderes, o Item 111 da Pauta foi adiado

por três sessões . Item IV da Pauta: Projeto de lei nº 159/16, de autoria do vereador
ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, que institui no Calendário Oficial de Eventos do

Município a Afro Feira Limeira e dá outras providências . O projeto não continha
emendas e o parecer foi favorável. 1) Votação da Emenda: Emenda nº176, de autoria
do vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE. Não havendo quem quisesse discutir,
a emenda foi encaminhada para votação. O Presidente solicitou aos vereadore s 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. 2)

Votação do Projeto: Projeto de lei

nº 159/16, com

a emenda aprovada. 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 aprovado com o voto favorável de todos os vereadores
presentes no Plenário. Item V da Pauta: Projeto de lei

nº

185/16, de autoria do

Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a denominação da Rua Projetada 01 do
Residencial São Miguel como prolongamento da Rua Josefa Raimundo Candiotto e dá
outras providências . 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 aprovado com o voto favorável de todos os
vereadores presentes no Plenário . Item VI da Pauta: Projeto de lei nº 189/16, de
autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO, que perpetua o nome de Antônia
Mattana Franco de Moraes à Rua Projetada 11 do Residencial Santa Clara, no
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 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. Item VIl da Pauta: Projeto de Lei

nº

193/16, de

autoria do vereador SIDNEY PASCOTTO, que perpetua o nome de Amanda Morelli, à
Avenida Projetada 02A/02B/02C- Residencial Santa Clara, no Município de Limeira . O
projeto não continha emendas e o parecer foi favorável. Não havendo quem quisesse
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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 . Os vereadores SIDNEY PASCOITO e RONEI COSTA MARTINS SILVA
justificaram o voto. A Presidência também se manifestou a respeito do projeto
aprovado. A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada da
Palavra Livre. O uso da Palavra Livre foi dispensado por todos os vereadore s inscritos.
O vereador JORGE DE FREITAS comunicou, por meio de Questão de Ordem, que havia
sido protocolado requerimento para que o Jardim Nova Limeira e região fosse
contemplado com fibra óptica . O requerimento seria entregue a Prefeitura para que
esta fizesse o pedido para a Autoban. O vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN
agradeceu o requerimento, como Líder do Governo. 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
dezenove de setembro de dois mil e dezesseis, segunda-feira, às 18h. A Sessão foi
rada. PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, décimo segundo dia do mês
LUCINEIS

APARECIDA

BOGO

Parlamentar da
Assessor

Parlamentar
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JUARDO MONTEIRO JUNI
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2º Secretária
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