ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

15/08/16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

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

Ao décimo quinto dia do mês de agosto 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 Segunda Secretária LUCINEIS APARECIDA BOGO que
procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Por se tratar da terceira sessão
ordinária foi executado o Hino a Limeira . A Presidência solicitou ao Primeiro
Secretário SIDNEY PASCOTTO que procedesse a chamada dos (as) Senhores (as)
Vereadores (as) : ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE (Ausente), ANTÔNIO FRANCO DE
MORAIS (Presente), DARCI REIS DE SOUSA (Ausente), EDIVALDO SOARES ANTUNES

(Ausente) , ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (Presente) ÉRIKA MONTEIRO MORAES
(Presente), JORGE DE FREITAS (Ausente), JOSÉ COUTO DE JESUS (Presente), JOSÉ
EDUARD O MONTEIRO JÚNIOR (Presente), JOSÉ FARID ZAINE (Presente), JOSÉ
ROBERTO BERNARDO (Presente), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (Presente),
LUCINEIS APARECIDA BOGO (Presente), LUIS FERNANDO SILVEIRA (Ausente), MAYRA
ROSANNA COSTA (Presente), NILTON CÉSAR DOS SANTOS (Presente), RAUL NILSEN
FILHO (Ausente), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Presente), SIDNEY PASCOTTO

(Presente) e WILSON NUNES CERQUEIRA (Presente). O ve reador ALOÍZIO MARINHO
DE ANDRADE registrou, por meio de Questão de Ordem, a presença no Plenário .
Havendo número regimental a Presidência deu início a sessão e colocou em votação a
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ata do dia Vinte e Sete de Junho de Dois Mil e Dezesseis. Não havendo quem quisesse
discutir, a ata foi encami nhada para votação simbólica . Os sentados aprovam e os de
pé rejeitam. A ata do dia Vinte e Sete de Junho de Dois Mil e Dezesseis foi aprovada
por todos os vereadores. A Presidência colocou em votação a ata do dia Quatro de
Julho de Dois Mil e Dezesseis. Não havendo quem quisesse discutir, a ata foi
encaminhada para votação simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. A ata
do dia Quatro de Julho de Dois Mil e Dezesseis foi aprovada por todos os vereadores .
O Presidente comunicou que seriam enviados Ofícios de Condolência s às famílias
enlutadas . O Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO realizou a leitura do nome dos
falecidos. A vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO solicitou, por meio de Questão de
Ordem, um minuto de silêncio pelo falecimento de José Roberto de Oliveira Neto,
conhecido como Neto. Com a solicitação deferida pelo Presidente, foi feito um
minuto de silêncio. A Presidência comunicou que o Expediente estava reduzido a
trinta minutos . O Presidente solicitou aos vereadores JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS e ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA que conduzissem o vereador BRUNO
ARCARO BORTOLAN a sua devida cadeira no Plenário, em razão do afastamento do

vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA. A Presidência ressaltou que o vereador
BRUNO ARCARO BORTOLAN não precisaria ser empossado, pois já havia assumido a

cadeira em outra ocasião . O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
procedesse as leitu ras das matérias, começando com as matérias recebidas
Executivo. O vereador DARCI REIS DE SOUSA registrou , por meio de Questão de
Ordem, a presença no Plenário e cumprimentou o vereador BRUNO ARCARO
BORTOLAN. O vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN solicitou uma Questão de

Ordem para reiterar o compromisso com a Câmara de Vereadores e com a cidade de
Limeira. Ao Primeiro Secretário . O Primeiro Secretário comunicou ao Presidente que
não havia matérias do Senhor Prefeito a serem lidas. O vereador JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DOS SANTOS fez um requerimento, por meio de Questão de Ordem, para

que fosse lida apenas a conclusão do Relatório da Comissão Relevante de Assuntos da
Juventude. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco: WILSON NUNES
CERQUEI RA, JOSÉ FARID ZAINE e JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Havendo concordância

dos Líderes, o Presi dente solicitou ao Primeiro Secretário que fossem lidas apenas as
conclusões dos dois relatórios da Comissão Relevante de Assuntos da Juventude. 2}
MATÉRIAS RECEBIDAS DOS (AS} SENHORES (AS} VEREADORES (AS}: RELATÓRIO

FINAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA DISCUTIR POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE. CONCLUSÃO. Assim, após 02 (duas) reuniões da
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Comissão de Assuntos Relevantes para discutir públicas para a juventude, podemos
elencar os itens abaixo como resultado do trabalho de articulação da referida
Comissão: 1º - Diversas opiniões e sugestões foram ouvidas dos representantes da
Secretaria Municipal de Segurança Pública, da Vara de Infância da Juventude, da
Polícia Militar, do Conselho Tutelar, do Centro de Promoção Social Municipal
(Ceprosom) e do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg}, dentre outros,
chegaram na conclusão de que os problemas que afetam esse público é álcool e os
drogas; 2º - Ressalta que o Município precisa fazer campanhas educativas para
orientação do bem-estar dos jovens, uma vez que os mesmos tem fácil acesso ao
consumo do álcool e das drogas. A Comissão apresentou a Moção nº 77, de 11 de
julho de dois mil e dezesseis, para realização da campanha para cumprimento da Lei
Estadual nº 13.106/2015, considerando que a referida legislação altera a Lei nº 8.069,
de treze de julho de Mil Novecentos e Noventa - Estatuto da Criança e do Adolescente
para tornar crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcóolica a
criança ou adolescente; Destaca-se que o município possui o Conselho Municipal
Antidrogas - COMAD, o qual é focado na política de prevenção às drogas em Limeira,
importante órgão de conscientização e integração social. Solicitamos que o referido
relatório seja encaminh ado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ceprosom,
Secretaria de Segurança Municipal, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventud?!;-CONSEG Central, CONSEG Centro/Sul, COMAD . Presidente : JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS. Vice-Presidente: MAYRA ROSANNA COSTA. Relatora : LUCINEIS APAREC
BOGO. Membro : EDIVALDO SOARES ANTUNES. Membro : ANDRÉ HENRIQUE DA

../

SILVA. A Presidência recebeu o relatório e encaminhou ao Expediente para ficar à
disposição dos demais vereadores . O vereador JOSÉ FARID ZAINE solicitou, por meio
de Questão de Ordem, a suspensão dos trabalhos por um minuto. A sessão foi
suspensa. A sessão foi reaberta. Ao Primeiro Secretário para leitura da conclusão da
CPI do pedágio. RELATÓRIO FINAL: Relatório Final da Comissão Parlamentar de

Inquérito destinada a apurar a regularidade dos valores cobrados no Pedágio
Municipal da Rodovia Cássio de Freitas Levy, arrecadação de suas verbas, bem como
a aplicação desses recursos na própria rodovia através da análise dos contratos que
concernem a todos os assuntos da Rodovia e a aplicação dos recursos nas demais
áreas, entre janeiro de 2013 e a presente data, conforme previsto na Lei Municipal
nº2677 de 05 de julho de 1993 e suas alterações. RECOMENDAÇÃO: Em que pese que
o objeto investigado por esta CP/, por meio dos perguntas acima respondidas por este
relator, não trata de alguns assuntos que apresentamos neste trecho do Relatório, é
3
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conveniente que os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Limeira se
atentem a essas recomendações, notadas no decorrer dos trabalhos desta CP/:
manutenção permanente em todo o trecho da Rodovia Limeira - Cordeirópolis,
buscando reforçar continuamente toda a sinalização de solo e conservação geral da
Rodovia, para evitar acidentes que coloquem em risco a segurança dos seus usuários;
estudos para melhorias nas condições de trabalho dos servidores municipais que
atuam nas cabines da Praça do Pedágio, de forma emergencial, visto que as condições
hoje observadas pode oferecer

riscos evidentes à saúde destes servidores, que

merecem toda atenção do Poder Público para que tenham as melhores condições de
trabalho; estudos imediatos

para adequação da legislação vigente referente ao

Pedágio no que concerne aos valores a serem efe tivamente aplicados na Rodovia para
que não surjam dúvidas a esse respeito; este relator sugere a formação de uma
Comissão que realize estudos para que, descontados os valores utilizados na
manutenção do Pedágio, seja estipulado em Lei um percentual do valor arrecadado

no Pedágio a ser destinado especificamente para aplicação nas melhorias e
conservação da Rodovia Cássio de Freitas Levy; estudos para que seja adotado pela
Municipalidade um método que padronize o depósito dos valores arrecadados, para
que eventuais falhas, mesmo que comprovadas depois sua verdadeira origem, não
sejam mais observadas nesse sistema; em que pese que, conforme apuração feita por
este relator, o valor cobrado do pedágio está fundamentado na legislação atual,
recomendamos estudos para que seja verificada a possibilidade de, diante da crise
econômica enfrentada pelo país, o valor cobrado aos condutores que passam pela
praça do pedágio diminua até o limite possível, mostrando que o Poder Público está
atento ao momento conturbado enfrentado pelo país; contratação de empresa
especializada para apresentação de Projeto

de duplicação da Rodovia Cássio de

Freitas Levy, a fim de que sejam sanados vários questionamentos que surgiram
durante esta CP/ no sentido de verificar se seria viável ou não a duplicação da Limeira
- Cordeirópolis: necessidade X recursos. Percebe-se o anseio de parte da população
para que a Via seja contemplada com essa duplicação. No entanto, até o momento,
não existe nenhum parecer técnico demonstrando a viabilidade da obra, seus custos
reais e a origem dos recursos para realizá-la, fatos que precisam ser esclarecidos à
população; verificação de um maior controle e fiscalização efetiva no serviço de
guincho para que não sejam levantadas dúvidas sobre eventuais irregularidades na
prestação desse serviço. ENCAMINHAMENTOS FINAIS. Este relatório, após aprovado
pela Comissão Parlamentar de Inquérito, passa a ser o Relatório Fino/, devendo ser
4
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remetido às seguintes autoridades: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; à
presidência da Câmara Municipal de Limeira, ao Ministério Público da Promotoria da
Cidadania e à Prefeitura Municipal de Limeira. Este é o Relatório Final da CP/ que
submeto à apreciação desta Comissão, esperando que receba o aval dos nobres pares.
Limeira, Sala de Reuniões da Câmara Municipal, Comissão Parlamentar de Inquérito,
em 11 de Agosto de 2016. Relator : JOSÉ FARID ZAINE. Presidente: ALOÍZIO MARINHO
DE ANDRADE. Secretária: ÉRIKA MONTEIRO MORAES. Membro: JOSÉ EDUARDO
MONTEIRO JÚNIOR. Membro: JORGE DE FREITAS. A Presidência encaminhou o

Relatório Fina ao setor de Protocolo da Casa. O vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO
JÚNIOR solicitou uma Questão de Ordem para comunicar que discordava do relatório

apresenta do e informou que apresentou um segundo relatório com voto apartado,
sendo este relatório anexado aos autos e entregue ao Ministério Público. O
Presidente esclareceu que os dois relatórios seriam encaminhados para os trâmites
legais. O Presidente registrou as presenças dos vereadores LUIS FERNANDO SILVEIRA,
JORGE DE FREITAS

e EDIVALDO SOARES ANTUNES no Plenário . Ao Primeiro

Secretário. DA COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR: Para a Presidência- Referente

sorteio para compor a Comissão de Ética Parlamentar. Limeira, 11 de agosto de 2016.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Limeira, a Presidência da
Comissão de Ética Parlamentar para apurar os fatos constantes do Inquérito '
Administrativo protocolado sob número 1914/16 contra o vereador André Henrique
da Silva por suposta falta de decoro parlamentar e cometimento de infração polític administra tiva no uso de suas atribuições, bem como em sua conduta pública formado /
pelo ato da Presidência número 25/16, vem por meio desta solicitar que seja realizado
novo sorteio de um membro para compor esta comissão, conforme artigo 13,
t::\JO~

parágrafo primeira da Código de Ética, devida ao fato impeditiva apresentada pela
vereador Raul Nilsen Filho, conforme segue anexo. Outrossim, encaminh~ cópia da ata

')

da reunião em que foi deliberado a substituição. Atenciosamente, ANTONIO FRANCOa \ . '-.//
~

DE MORAIS, presidente da CP/. O Presidente solicitou também que fosse lida

justificativa do vereador RAUL NILSEN FILHO. Ao Primeiro Secretário. RETIFICANDO O
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA:

Limeira, 11 de agosto de 2016. Ilustre

Vereador Presidente da Comissão de Ética Parlamentar. Venho informar o que segue:
Na sessão ordinária em que foram sorteados os membros para compor esta comissão,
segundo o artigo 13, parágrafo primeiro do Código de Ética desta Casa de Leis,
caberia a vereador impedido manifestar-se porque em tal data este vereador foi
sorteado, não encontrava-se presente, fato este que me impede de utilizar do referido
5
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dispositivo. Sendo assim, venho declarar que considero suspeito e impedido de compor
a presente comissão pelos seguintes motivos: pertenço ao mesmo partido do
denunciado, bem como já prestei esclarecimento à Comissão Processante nº 4373/16,
onde o vereador André Henrique da Silva figurou como denunciado, fato este que
"em" torna suspeito e impedido por já possuir juízo crítico sobre a questão. Sendo
assim, solicito todas as providências para a minha substituição. RAUL NILSEN FILHO,
vereador. A Presidência recebeu a solicitação e determinou que o sorteio fosse
realizado na Ordem do Dia . O Presidente esclareceu que seria sorteado um sup lente,
pois o vereador WILSON NUNES CERQUEIRA tornava -se titular . Ao Primeiro
Secretário . Projeto de lei nº191/16, de autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS
SANTOS. Encaminhado às comissões competentes . Projeto de Lei nº192/16, de

autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Encaminhado às comissões
competentes . Projeto de lei nº193/16, de autoria do vereador SIDNEY PASCOTIO.
Encaminh ado às comissões competentes . Emenda Aditiva

nº 01 ao Substitutivo nº34

ao Projeto de lei nº150/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO .

Encaminhado às comissões competentes . O Presidente comunicou que a presente
emenda prejudicaria o Item VIl da Pauta. Emenda Modificativa

nº 01 ao Substitutivo

nº31 ao Projeto de lei nºSB/16, de autoria do vereador ALOÍZIO MARINHO DE
ANDRADE. Encaminhado às comissões competentes. O Presidente comunicou qu e a

presente emenda prejudicaria o Item 111 da Pauta . Emenda nº195 ao Projeto de lei
nº87/16, de autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA. Encaminhado às

comissões

competentes.

O

Presidente

comunicou

que

a

presente

f}....f$.

emenda

prejudicaria o Item IV da Pauta. Subemenda n• 01 a Emenda n'188 Projeto de lei

:;:~~~:~s d:o:~::~t:s~ ~e~::::~o~:~~~ ;É~~:s P~::~~EI:~~ ~~:;~;h;:z u~ \ ~ ~
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requerime nto, por meio de Questão de Ordem, para que fossem lidos os números

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 :
WILSON

NUNES CERQUEIRA, JOSÉ ROBERTO BERNARDO, EDIVALDO SOARES

ANTUNE S e JOSÉ FARID ZAINE. Havendo concordância dos Líderes, o Presidente

solicitou ao Primeiro Secretário que fossem lidos os requerimentos conforme a
deliberaçã o. Requerimento nº617/16, de autoria do vereador LUIS FERNANDO
SILVEIRA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para

o Poder Executivo. Requerimento nº618/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID
ZAINE. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o

6
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Poder Executivo. Requerimento nº619/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE.
Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder
Executivo. Requerimento n2620/16,

de

autoria

do vereador JOSÉ ROBERTO

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

para o Poder Executivo. A sessão foi suspensa para que o Vice-Presidente JOSÉ
EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR conduzisse os trabalhos da sessão . A sessão foi

reaberta. Requerimento nº621/16, de autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS
SANTOS. 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 retomasse os trabalhos da Presidência . A sessão foi reaberta . Requerimento
nº622/16, de autoria do vereador JOSÉ COUTO DE JESUS. Não havendo quem

quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo. A sessão
foi suspe nsa para que o Vice -Presidente JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR
conduzisse os trabalhos da sessão. A sessão foi reaberta . Requerimento nº624/16, de
autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS. 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 retomasse os trabalhos da
Presidência . A sessão foi reaberta . Requerimento nº625/16, de autoria do vereador
LUIS FERNANDO SILVEIRA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi

encaminha do para o Poder Executivo . Requerimento nº626/16, de autoria do
vereador LUIS FERNANDO SILVEIRA. Não havendo quem quisesse discutir,

<

requerime nto foi encaminhado para o Poder Executivo . Requerimento nº627 /16, de
autoria do vereador LUIS FERNANDO SILVEIRA. Não havendo quem quisesse discutir,
o requeri mento foi encaminhado para o Poder Executivo . Requerimento nº628/16,

~

de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. Não havendo quem
quisesse discuti r,

o requerimento foi

encaminh,ado para o Poder Executivo.

~(J\'

Requerimento nº629/16, de autoria da vereadora ERIKA MONTEIRO MORAES. Não ~

havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder
Executivo. Requerimento nº630/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK
MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o

Poder Exec utivo. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco para interrupção das
leituras dos

requerimento

e início da

leitura

das moções : WILSON

NUNES

CERQUEIRA, EDIVALDO SOARES ANTUNES, JOSÉ FARID ZAINE e JOSÉ ROBERTO
BERNARDO. Havendo concordância dos Líderes, o Presidente solicitou ao Primeiro

Secretário que procedesse com a leitura das moções . A sessão foi suspensa . Ao

7
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Primeiro Secretário . Moção de Aplausos nº78/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID

ZAINE. Não havendo quem quisesse discutir, a moção foi encaminhada para votação
nominal. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a chamada para
votação dos (as) Senhores (as) Vereadores (as): ALOÍZIO MARINHO DE ANDRAD E

(Sim), ANTÔNIO FRANCO 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), JOSÉ COUTO DE JESUS (Sim), JOSÉ EDUARDO
MONTEIRO JÚNIOR (Sim), JOSÉ FARID ZAINE (Sim), JOSÉ ROBERTO BERNARDO (Sim),
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (Sim),

LUCINEIS APARECIDA BOGO (Sim), LUIS

FERNANDO SILVEIRA(), MAVRA ROSANNA COSTA (Sim), RAUL NILSEN FILHO (Sim) . O
vereador RAUL NILSEN FILHO registrou a presença no Plenário . Vereador RONEI
COSTA MARTINS SILVA (Sim), SIDNEV PASCOTTO (Sim), WILSON NUNES CERQUEIRA

(Sim) e BRUNO ARCARO BORTOLAN (Sim). A moção foi aprovada por todos os
vereadores presentes n o Plenário . Moção de Apelo nº79/16, de autoria do vereador
do vereador JORGE DE FREITAS. Não havendo quem quisesse discutir, a moção foi
encaminha da 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), ANTÔNIO FRANCO 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), JOSÉ COUTO DE
JESUS (Sim), JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR (Sim), JOSÉ FARID ZAINE (Sim), JOSÉ
ROBERTO BERNARDO (), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (Sim),

LUCINEIS

APARECIDA BOGO (Sim), LUIS FERNANDO SILVEIRA(), MAVRA ROSANNA COSTA (Sim),
RAUL NILSEN FILHO (), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Sim), SIDNEV PASCOTTO (Sim),

~

WILSON NUNES CERQUEIRA (Sim) e BRUNO ARCARO BORTOLAN (Sim). A moção foi
aprovada por todos os vereadores presentes no Plenário. Moção de Aplauso

\..

('

n280/16, de autoria das vereadoras ÉRIKA MONTEIRO MORAES e ÉRIKA CHRISTINA ·~

~

\

TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, a moção foi encaminhada 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), ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS (Sim), DARCI REIS DE SOUSA (Sim),
EDIVALD O SOARES ANTUNES (Sim), ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (Sim), ÉRIKA
MONTEIRO MORAES (Sim), JORGE DE FREITAS (Sim), JOSÉ COUTO DE JESUS (Sim),
JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR (Sim), JOSÉ FARID ZAINE (Sim), JOSÉ ROBERTO
BERNARDO (), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (),

LUCINEIS APARECIDA BOGO

8
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(Si m ), LUIS FERNANDO SILVEIRA (), MAVRA ROSANNA COSTA (Sim), RAUL NILSEN
FILHO (), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Sim), SIDNEV PASCOTTO (Sim), WILSON
NUNES CERQUEIRA (Sim) e BRUNO ARCARO BORTOLAN (Sim) . A moção foi aprovada
por tod os o s vereadores presentes no Plenário. Moção de Protesto nQ 81/16, de
autoria

dos

vereadores

ÉRIKA

MONTEIRO

MORAES,

ALOÍZIO

MARINHO

DE

ANDRADE, WILSON NUNES CERQUEIRA e RONEI COSTA MARTINS SILVA. Não
havendo quem quisesse discutir, a moção foi encaminhada 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),
ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS (Sim), DARCI REIS DE SOUSA (Sim), EDIVALDO SOARES
ANTUNES (Sim), ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (Sim), ÉRIKA MONTEIRO MORAES

(Sim), JO RGE DE FREITAS (Sim), JOSÉ COUTO DE JESUS (Sim), JOSÉ EDUARDO
MONTEI RO JÚNIOR (Sim), JOSÉ FARID ZAINE (Sim), JOSÉ ROBERTO BERNARDO (Sim ),
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (),

LUCINEIS APAR ECIDA BOGO (Sim), LUIS

FERNANDO SILVEIRA(), MAVRA ROSANNA COSTA (Sim), RAUL NILSEN FILHO(), RON EI
COSTA MARTINS SILVA (Sim), SIDNEY PASCOTTO (Sim), WILSON NUN ES CERQUEIRA

(Sim) e BRUNO ARCARO BORTOLAN (Sim) . A moção foi aprovada por todos os
vereadores presentes no Plenário. Moção de Pesar nQ82/16, de autoria da vereadora

ÉRIKA CH RISTINA TANK MOYA. Não havendo quem quisesse discutir, a moção foi
encaminha da para votaçã o nom inal . O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
realizasse a chamada para votação dos (as) Senhores (as) Vereadores (as) : ALOÍZIO
MARINHO DE ANDRADE (Sim), ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS (Sim), DARCI REIS DE
SOUSA (Sim), EDIVALDO SOARES ANTUNES (Sim), ÉR IKA CHRISTINA TANK MOVA

(Sim), ÉR IKA MONTEIRO MORAES (Sim), JORGE DE FREITAS (Sim), JOSÉ COUTO DE
JESUS (Sim), JOS É EDUARDO MONTEI RO JÚNIOR (Sim), JOSÉ FARID ZAINE (Sim), JOSÉ
ROBERTO BERNARDO (Sim), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (),

LUCI N EIS

APARECIDA BOGO (Sim), LUIS FERNAND O SILVEIRA(), MAYRA ROSANNA COSTA (Sim),
RAUL NILSE N FILHO (), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Sim), SIDNEY PASCOTTO (Sim), \

" "\-' /

WILSON NUNES CERQUEIRA (Sim) e BRUNO ARCARO BORTO LA N (Sim) . A moção foi ~
aprovada por todos os vereadores presentes no Plenário. Moção de Pesar nQ83/16, .,
de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA . Não havendo quem quisesse
discutir, a moção foi encaminhada 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), ANTÔNIO FRANCO DE
MORAIS (Sim), DARCI REIS DE SOUSA (Sim), EDIVALDO SOARES ANTUNES (Sim), ÉRIKA
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CHRISTI NA TANK MOVA (Sim), ÉRIKA MONTEIRO MORAES (Sim), JORGE DE FREITAS
(Sim), JOSÉ COUTO DE JESUS (Sim), JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR (Sim ), JOSÉ

FARID ZA INE (Sim), JOSÉ ROBERTO BERNARDO (Sim), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS (Sim),

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

MAVRA ROSANNA COSTA (Sim), RAUL NILSEN FILHO (Sim), RONEI COSTA MARTINS
SILVA (Sim), SIDN EV PASCOTTO (Sim), WILSON NUNES CERQUEIRA (Sim) e BRUNO
ARCARO BORTOLAN (Sim) . A moção foi aprovada por todos os vereadore s prese ntes
no Plenário. Moção de Aplauso nº84/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE.
Não havendo quem quisesse discutir, a moção foi encaminhada para votação
nominal. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que reali zasse a chamada para
votação dos (as) Senhores (as) Vereadores (as) : ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE
(Sim), ANTÔ NIO FRANCO DE MORAIS (Sim), DARCI REIS DE SOUSA (Sim), EDIVALDO

SOARES ANTUNES (Sim), ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (Si m ), ÉRIKA MONTEIRO
MORAES (Sim), JORGE DE FREITAS (Sim), JOSÉ COUTO DE JESUS (Sim), JOSÉ EDUARDO
MONTEIRO JÚNIOR (Sim), JOSÉ FARID ZAINE (Sim), JOSÉ ROB ERTO BERNARDO (Sim ),
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (Sim),

LUCINEIS APARECIDA BOGO (Sim), LUIS

FERNANDO SILVEIRA (), MAVRA ROSANNA COSTA (Sim), RAUL NILSEN FILHO (Sim),
RONEI COSTA MARTINS SILVA (Sim), SIDNEV PASCOTTO (Sim), WILSON NUNES
CERQUEIRA (Sim) e BRUNO ARCARO BORTOLAN (Sim) . A moção fo i aprovada por
todos os vereadores presentes no Plenário . Por não haver mais tempo hábil a
Presidência encerrou o Expediente. Foi realizada a Sessão Solene de Entrega do
Diploma de Gratidão da Cidade de Limeira e a Medalha de Mérito Cívico XV de
Setembro ({Ordem Tatuiby" à Associação de Reabilitação Infantil Limeirense - Aril. A
sessão foi reaberta em sua Ordem do Dia. A Presidência solicitou ao Primeiro
Secretário

SIDNEY

PASCOTIO

que

realizasse

a chamada

dos

Senhores

(as)

~~

vereadores(as): ALOÍZI O MARINHO DE ANDRADE (Ausente), ANTÔNIO FRANCO DE
MORAIS (Presente ), DARCI REIS DE SOUSA (Ausente), EDIVALDO SOAR ES ANTUNES

~

(Ausente), ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (Presente), ÉRIKA MONTEIRO MORAES

\I. . I J

(Presente), JORGE DE FREITAS (Ausente), JOSÉ COUTO DE JESUS (Ausente), JOSÉ \

EDUARDO MON TEI RO JÚNIOR (Presente), JOSÉ FARID ZAINE (Presente), JOSÉ

y

1

ROBERTO BERNARDO (Presente), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (Presente),
LUCINEIS APARECIDA BOGO (Presente), LUIS FERNANDO SILVEIRA (Presente), MAVRA
ROSANNA COSTA (Presente), NILTON CÉSAR DOS SANTOS (Presente), RAUL NILSEN
FILHO (Presente), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Presente), SIDN EV PASCOTTO
(Present e), WILSON NUNES CERQUEIRA (Presente), BRUNO ARCARO BORTOLAN
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(Presente), JOJSÉ COUTO DE JESUS (Presente), ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE
(Presente),

EDIVALDO SOARES ANTUNES (Presente) ,

DARCI

REIS DE SOUSA

(Presente) e JORGE DE FREITAS (Presente) . Havendo número regimental a Presidência

deu por iniciada a discussão e votação da matéria da Ordem do Dia. A vereadora
ÉRIKA CH RISTINA TANK MOVA solicitou uma Questão de Ordem para lembrar que no

presente mês comemorava-se dez anos da Lei Maria da Penha e solicitou ao vereador
JOSÉ ROBERTO BERNARDO que retirasse emenda protocolada ao projeto de sua

autoria, para que fosse votado na presente sessão. Item I da Pauta: Redação Final do
Projeto de lei nº 121/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS,

que institui no Calendário Oficial do Município de Limeira, a Semana do Lixo Zero e dá
outras providências. Não havendo quem quisesse impugnar, a Redação Final foi
encamin hada para votação simbólica . Os sentados aprovam e os de pé rejeitam . A
Redação Final foi apro vada por todos os vereadores presentes no Plen ário . Item 11
Pauta: Redação Final do Projeto de lei nº 141/16, de autoria do nobre vereador
JORGE DE FREITAS, que perpetua o nome do Senhor Waldimir Jorge Schinor na Escola

de Educação Infantil (Creche), cito a Rua Doutor Will i José Gerhard Moya no Jardim
Manoel Francisco {lnocoop), no Município de Limeira. 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 todos os verea dores
presentes no Plenário. Item 111 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 ve ículos de transporte escolar ou que dão acesso a postos de saúde. O
projeto foi prejudicado por apresentação de emendas . Item IV Pauta: Projeto de lei
nº 87/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que dispõe

sobre procedimentos para autorização de reformas em unidades autônomas
integrantes de edifícios plurihabitacionais e reformas em áreas de uso comum,
conforme NBR 16.280/2014. O projeto foi prejudicado por apresentação de eme nd as .
Item V Pauta: Projeto de lei nº 117/16, de autoria do vereador WILSON NUNES
CERQUE IRA, que altera o art. 4º e 5º da Lei n°5.166 de 18 de setembro de 2013, que

foi altera da pela Lei nº 5.269/2014 e Lei nº 5.503/2015 e dá outras provid ências. O
projeto continha um substitutivo e uma emenda ao substitutivo . O parecer foi
favorável. O Presidente colocou o substitutivo em votação, mas com observação feita
pelo verea dor JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, por meio de Questão de Ordem, a
Presidência retificou e colocou a emenda para ser votada primeiram ente . O vereador
SIDNEY PASCOTTO fez um requerimento, por meio de Questão de Ord em, para
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retirada da emenda ao substitutivo. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco :
WILSON NUNES CERQUEIRA, EDIVALDO SOARES ANTUNES, JOSÉ FARID ZAINE e JOS É
ROBERTO BERNARDO. Havendo concordância dos Líderes, a emenda ao substitutivo

foi retirada. 1} Votação do Substitutivo nº33, de autoria do vereador WILSON NUNES
CERQUE IRA. Os vereadores WILSON NUNES CERQUEIRA, ÉRIKA CHRISTINA TANK
MOVA, MAVRA ROSANNA COSTA e JOSÉ ROBERTO BERNARDO discutiram o

substitutivo.

Não

havendo

mais

quem

quisesse

discutir,

o

substitutivo

foi

encaminha do para votação simbólica . Os sentados aprovam e os de pé rejeitam . O
substitutivo foi aprovado por todos os vereadores presentes no Plenário . Aprovado o
substitutivo foi prejudicado o projeto original. Item VI Pauta: Projeto de Lei

nº

149/16, de autoria da vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO, que dispõe so bre o

parcelamento da taxa de religação da tarifa de água e esgoto, na cidade de Limeira. O
projeto continha uma emenda e o parecer foi favorável. 1} Votação da Emenda:
Emenda nº185, de autoria da vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO. Não havendo

quem quisesse discutir, a emenda foi encaminhada para votação simbólica. Os
sentados aprovam e os de pé rejeitam. A emenda foi aprovada por tod os os
vereadores presentes no Plenário. 2} Votação do projeto: Projeto de Lei nº149/16,
com a emenda aprovada. Os vereadores LUCINEIS APARECIDA BOGO, RAUL NILSEN
FILHO, RONEI COSTA MARTINS SILVA, JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, ÉRIKA
CHRISTI NA TANK MOVA, MAVRA ROSANNA COSTA, JORGE DE FREITAS e WILSON
NUNES CERQUEIRA discutiram o projeto . A Presidência abriu a tribuna para que o

consultor jurídico José Evangelista esclarecesse dúvidas levantadas com a discussão
do projeto pelo s vereadores. Não havendo mais quem quisesse discutir, o projeto foi
encaminha do para votação simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. O
projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no Plenário. Encaminhado
para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para elaboração de Redação Final.

~

A vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO justificou o voto . Item VIl Pauta: Projeto de

~1"\J

i

~::. ::le~:o~:6~ ,::,;,:~t~r~a a:uaaç~:,::d:~~r~I~~K:.~:R~:~~~h:A~: m~~:~ioq~~ ' ~
Limeira e dá outras providências. O projeto foi prejudicado por apresentação de~
emendas. Foi realizado o sorteio do membro suplente da Comissão de Ética do Bloco
PT-PMDB. Foi sortead o o nome do vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE , sendo
eleito o novo suplente da Comissão de Ética da Câmara Municipal. O Presidente
determinou a retificação do ato que constituiu a Comissão na semana anteri or. A
Presidência comunicou a comissão formada para a Campanha dos Dezesseis dias de
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ativismo no combate ao tabagismo na adolescência . Sendo a comissão formada pelos
seguintes membros: BRUNO ARCARO BORTOLAN, MAYRA ROSANNA COSTA e
LUCINEI S APARECIDA BOGO . A Presidência comunicou a comissão formada para a

Campanha dos Dezesseis dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.
Sendo a comissão formada pelos segui ntes membros : ÉRIKA MONTEIRO MORAES,
ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA e

LUCINEIS APARECIDA BOGO. O Presidente

determinou a expedição do ato competente . O Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que fizesse a cham ada da Palavra Livre . O uso da Palavra Livre foi
dispensado pelos vereadores inscritos. A vereadora MAYRA ROSANNA COSTA
solicitou uma Questão de Ordem para lembrar os membros da Comissão da Saúde
sobre uma visita no posto de saúde do Cecap, às 9h, no dia seguinte . Não havendo
mais quem quisesse usar a palavra , a Presidência encerrou os trabalhos, convocando
os (as) Senhores (as) vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinári a, a realizar-se no
dia vinte e dois de agosto de doi s mil e dezesseis, segunda-feira, às 18h. A Sessão foi
encerrada. PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, décimo qu into dia do mês de
agosto

de

dois

mil

e

dezesseis.

Eu

UCINEIS

APARECIDA

BOGO

-----------~-~
~.-+---' Se r tária da Mesa Direto ra, redig i. Eu
LIANDRA
~
'
,
Assessora
r rc......---...Secreraria, ~6 ·. Eu VANDERY FERNANDES DE MORAES
-----7'=-"77l~"""'~~.L---"\
----T.o...._______
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DUARDO MONTEIRO JUNIOR

da

-
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1º seêretário

2º Secretária
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