ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

16/11/16

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 PASCOTIO
Segunda Secretária ....................................... SRA. LUCINEIS APARECIDA BOGO

Ao décimo sexto 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 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 registrasse m 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 Vinte e Sete de Outubro de Dois Mil e Dezesseis. Não
havendo quem quisesse discutir ou impugnar, a ata foi encaminhada para votação. O
Presidente solicitou aos vereadore s que registrassem o voto por meio do sistema
eletrônico de registro de votação . A ata do dia Vinte e Sete de Outubro de Dois Mil e
Dezesseis foi aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário. O Presidente colocou em apreciação a Ata do di a Trinta e Um de Outubro de
Dois Mil e Dezesseis. Não havendo quem quisesse discutir ou impugnar, a ata foi
encaminhada para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o
voto por meio do sistema eletrônico de registro de votação . A ata do dia Trinta e Um
de Outubro de Dois Mil e Dezesseis foi aprovada com o voto favoráv el de todos os
vereadores presentes no Plenário. O Presidente comunicou qu e seriam enviados
Ofícios de Condolências às família s en lutadas . O Primeiro Secretário realizou a leitura
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do nome dos falecidos. O Presidente comunicou que o Expediente seria reduzido a
trinta minutos, a partir do presente momento. O Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que procedesse as leituras das matérias . 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: Ofício nQ287 /16, Denise Aparecida Rodrigues, chefe

da Divisão de Legislati vo. Encaminhado ao Protocolo. Ofício nQ159/16, PAULO CÉZAR
JUNQUEIRA HADICH - Prefeito Municipal. Encaminhado às comissões competentes.
Ofício

nQ160/16,

PAULO

CÉZAR

JUNQUEIRA

HADICH

-

Prefeito

Municipal.

Encaminhado às comissões competentes . Ofício nQ166/16, PAULO CÉZAR JUNQUEIRA
HADICH -

Prefeito Municipal. Encaminhado às comissões competentes. Ofício

nQ161/16, PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH - Prefeito Municipal. Encaminhado às
comissões competentes. Ofício nQ162/16, PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH Prefeito

Municipal.

Encaminhado

às

comissões

competentes.2}

RECEBIDAS DOS (AS} SENHORES (AS) VEREADORES (AS}:

MATÉRIAS

Projeto de Lei nQ228/16,

de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Encaminhado às
comissões competentes . Projeto de Lei nQ229/16, de autoria do vereador JÚLIO
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Encaminhado às comissões competentes. Projeto de
Lei nQ230/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE. Encaminhado às comissões

competentes . Projeto de Lei nQ231/16, de autoria do vereador SIDNEY PASCOTIO.
Encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei nQ234/16, de autoria do
vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN. Encaminhado às comissões competentes .
Projeto de Resolução nQ 33/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO .

Encaminhado às comissões competentes. Projeto de Decreto legislativo nQ31/16, de
autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE.

Encaminhado às comissões competentes.

Projeto de Decreto Legislativo nQ32/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO
BERNARDO. Encaminhado às comissões competentes. Substitutivo nQ46 ao Projeto
de Lei nQ 172/16, de autoria do vereador RAUL NILSEN FILHO. Encaminhado às

comissões competentes. Substitutivo nQ47 ao Projeto de lei nQ 77/15, de autoria da
vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO. Encaminhado às comissões competentes .
Substitutivo nQ48 ao Projeto de Lei nQ 221/16, de autoria do vereador JORGE DE
FREITAS. Encaminhado às comissões competentes. O vereador JOSÉ FARID ZAINE 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
ROBERTO BERNARDO e JOSÉ COUTO DE JESUS. Havendo concordância dos Líderes, o

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fossem lidos os requerimento s
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conforme a deliberação. A Pres idência registrou a presença dos vereadores ele ito s
para a próxima gestão do Legislativo : Clayton, Wa guinho e Estevão . O Presidente
também comunicou que a partir da presente data o verea dor BRUNO ARCARO
BORTOLAN era verea dor efetivo da Casa de Leis . Requerimento nº732/16, de autori a

do verea dor ANDRÉ MOISÉS DA SILVA (assinado também Pelo vereador JOSÉ
EDUARDO

MONTEIRO

JÚNIOR) .

A

Presidência

encaminhou

às

comissões

competen tes. Requerimento nº733/16, de autoria da vereadora ANDRÉ MOISÉS DA
SILVA e vereador SIDNEV PASCOTTO. Não havendo qu em quisesse discutir, o

requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. O Presidente suspendeu a sessão
para que o Vice-P residente JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR conduzisse os
trabalhos da sessão. A sessão foi reaberta . Requerimento nº734/16, de autoria do
vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS . Não havendo quem qui sesse discutir, o
requerime nto foi encaminhad o ao Poder Executivo. A Vice-Presidência suspendeu a
sessão para que o vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS retomasse os trabalhos da
Pres idência. Requerimento nº735/16, de autoria da vereadora MAVRA ROSANNA
COSTA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao

Poder Executivo . Requerimento nº736/16,
ROSANNA COSTA.

de autoria da vereadora MAVRA

Não havendo quem quisesse discutir, o requerim ento foi

encaminh ado ao Poder Executivo. Requerimento nº737 /16, de autoria do verea do r
BRUNO ARCARO BORTOLAN. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento

foi encami nhado ao Poder Executivo. Requerimento nº738/16, de autoria do
vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN . Não havendo quem quisesse discutir, o
requeri mento foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº739/16, de
autoria do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN. Não havendo quem quisesse
discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo . Requerimento
nº740/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO . Não havendo quem

quisesse

discutir,

o

requerimento

foi

encaminhado

ao

Poder

Executivo.

Requerimento nº741/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO . Não

havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder
Executi vo . Requerimento nº742/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK
MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao

Poder Executivo . Requerimento nº743/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA
TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhad o

ao Pode r Executivo. Requerimento nº744/16, de autoria da vereadora ÉRIKA
CHRISTINA TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requ erimento foi
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encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº745/16, de autoria da vereadora
ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA . Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento

foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº746/16, de autoria da
vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o
requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº747/16, de
autoria da vereadora MAVRA ROSANNA COSTA. Não havendo quem quisesse
discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento
nº748/16, de autoria do vereador RONEI COSTA MARTINS SILVA. Não havendo quem

quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo . Não havendo
mais requerimentos, a Presidência solicitou a leitura das moções. A Presidência
solicitou anuência dos líderes para a leitura de uma moção protocolada na presente
data : JOSÉ FARID ZAINE, WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e
JOSÉ COUTO DE JESUS. Havendo concordância dos líderes, foi permitida leitura e

votação da moção. Moção de Congratulações nº109/16, de autoria do vereador
SIDNEV PASCOTTO. 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. O vereador SIDNEV PASCOTTO
justificou o voto. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura de
um requerimento. Requerimento nº 749/16, de autoria do vereador BRUNO
ARCARO BORTOLAN. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi

encaminhado ao Poder Executivo. Não havendo mais tempo hábil, a Presidência
encerrou o Expediente . O Presidente solicitou que a vereadora ÉRIKA CHRISTINA
TANK MOVA conduzisse o Senhor Paulo Barbosa, morador do Belinha Ometto, para

fazer uso da Tribuna Livre. O Presidente sugeriu aos moradores do bairro que o
vereador WILSON NUNES CERQUEIRA, como presidente da Comissão de Direitos
Humanos, poderia ajudar na reivindicação apresentada na tribuna. O Presidente
solicitou que as vereadoras LUCINEIS APARECIDA BOGO e MAVRA ROSANNA COSTA
conduzissem a Senhora Katia Cirelli, presidente do Conselho Municipal da Mulher,
para fazer uso da Tribuna Livre. O vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR
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 FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e
JOSÉ COUTO DE JESUS. Havendo concordância dos Líderes, o Intervalo Regimental foi

dispensado . A sessão foi suspensa. Houve a Entrega do Prêmio "Médico Veterinário
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Padrão". 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 iniciad a a discussão
e votação da matéria da Ord em do Dia . Item I da Pauta: Discussão e votação do
parecer do Tribunal de Contas relativo ao exame de Contas Municipais do exercício
de 2014. O parecer do Tribunal de Contas e da Comissão de Orçamentos, Finanças e

Contabilidade foi favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o parecer foi
encaminhado para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem
seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. O parecer foi aprovado com o
voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. O vereador JOSÉ
ROBERTO BERNARDO fez um requerimento (como líder de bancada e na ausência do

vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS), por meio de Questão de Ordem, para
o adiamento por uma sessão do Item

11

da Pauta. A Presidência consultou as

Lideranças de Bloco: JOSÉ FARID ZAINE, WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ COUTO
DE JESUS e JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Havendo concordância dos Líderes, o Item 11

da Pauta foi adiado por uma sessão. Item 111 da Pauta: Projeto de Lei nº200/16, de
autoria do vereador ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS, que perpetua o nome de Julia
Gomes Pinho Brugnaro, à Área Verde Três do Residencial Rubi. O projeto não
continha emendas e o parecer foi favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o
projeto foi encaminha do para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que
registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. O projeto foi
aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. A
Presidência consultou os Líderes para que a votação do Item IV da Pauta (de autoria
da Mesa Diretora) fosse realizada por último .

Em consulta aos Líderes: WILSON

NUNES CERQUEIRA, JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e JOSÉ COUTO
DE JESUS foi acordado que o Item IV seria votado como último item da Pauta. Item V
da Pauta: Projeto de Lei nº208/16, de autoria da vereadora ÉRIKA MONTEIRO
MORAES, que altera o artigo 3º da Lei nº 5.765, de 27 de setembro de 2016. 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 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 nº216/16, de autoria do vereador SIDNEY
PASCOTTO, que perpetua o nome do Sr. Oswaldo Chaves, À Rua 20 Jardim Chácara

recreio vale verde, no Município de Limeira. O projeto não continha emendas e o
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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 eletrônico de votação. O projeto foi aprovado com o
voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. O vereador SIDNEY
PASCOTTO justificou o voto. A Presidência suspendeu a sessão para que o Vice-

Presidente JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR conduzisse os trabalhos da sessão . A
sessão foi reaberta . Item VIl da Pauta: Projeto de Decreto Legislativo nº29/16, de
autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS, que concede Diploma de Gratidão
da Cidade de Limeira e Medalha de Mérito Cívico XV de setembro- Ordem Tatuiby ao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO, pelos 30 anos de relevantes
serviços prestados à cidade de Limeira. O projeto 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
Vice-Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus voto s por meio do
sistema eletrônico de votação. O projeto foi aprovado com vinte e um votos
favoráveis. O Vice- Presidente suspendeu a sessão para que o vereador NILTON CÉSAR
DOS SANTOS reassumisse os trabalhos da Presidência. A sessão foi reaberta. A

Presidência nomeou ad hoc a vereadora MAYRA ROSANNA COSTA como Presidente,
o vereador ANDRÉ MOISÉS como Vice-P residente, o vereador BRUNO ARCARO
BORTOLAN como Primeiro Secretário e o vereador JOSÉ FARID ZAINE como Segundo

Secretário. A Presidente MAYRA ROSANNA COSTA colocou em apreciação o Item IV
da Pauta. Item IV da Pauta: Projeto de Resolução nº30/16, de autoria da Mesa
Diretora, que dá nova redação ao art. 4°, da Resolução no44, de 10 de julho de 1992,
Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. O projeto não continha emendas
e o parecer foi favorável. Os vereadores NILTON CÉSAR DOS SANTOS e JORGE DE
FREITAS discutiram o projeto. Não havendo mais quem quisesse discutir, o projeto foi

encaminhado para votação. A Presidente solicitou aos vereadores que registrassem
seus votos por meio do sistema eletrônico de votação . O projeto foi aprovado com
vinte e um votos favoráveis. A vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA fez um
convite para a entrega o Diploma de Gratidão da cidade de Limeira ao nadador
Guilherme Guido que aconteceria na próxima sexta -feira da presente semana. O
vereador RONEI COSTA MARTINS SILVA comentou a aprovação do Item IV da Pauta,
referente à mudança de horário da solenidade de posse dos vereadores e do prefeito
no dia primeiro de janeiro, esclarecendo mais detalhes de como é feita a posse da
nova gestão. A Presidente MAYRA ROSANNA COSTA so licitou ao vereador NILTON
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CÉSAR DOS SANTOS que reassumisse os trabalhos da sessão enquanto Presidente. O

Presidente comunicou que o veread or BRUNO ARCARO BORTOLAN era membro
oficial da Comissão de Cultura. A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário que
fi zesse a chamada da Palavra Livre. O uso da Palavra Livre foi dispensado pelos
vereadores inscritos. O uso da Palavra Li vre foi dispensado pelos vereadores inscritos.
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
reali zar-se no dia vinte e um de novembro de dois mil e dezesseis, segunda -feira, às
18h . A Sessão foi encerrada. PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, décimo
il e dezesseis. Eu LUCINEIS APARECIDA BOGO

Assessor a
digitei. Eu 'VANDERY FERNANDES DE MORAES
Assessor

,

c~

(

Parlamentar

~~

.-;-

JOSE E UARD'õ MONTEIRO JUN

da

,--

R

Vice-Presidente

1º Secretário

2º Secretária
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