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ESTADO DE SÃO PAULO · BRASIL

17/10/16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUN ICIPAL 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 sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cid ade
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 Vice -Presidência JOSÉ EDUARDO MONTE IRO JÚNIOR solicitou à vereadora 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. O Vice -P residente solicitou aos vereadores que registrass em a presença por
meio do sistema eletrônico de registro de presença . Havendo número regimental a
Vice-Presidê ncia deu início a sessão e colocou em apreciação a Ata do dia Doze de
Setembro de Dois Mil e Dezesseis . A sessão foi suspensa . A sessão foi reab erta . A
Vice-Presidência colocou em apreciação a Ata do dia Doze de Setembro de Doi s 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 Doze de Setembro de Dois Mil e Dezesseis foi
aprovada com onze votos favoráveis. A sessão foi suspensa para que o Presidente
NILTON CÉSAR DOS SANTOS conduzisse os trabalhos da sessão. A sessão foi reaberta .

O Presidente comunicou que se riam enviados Ofícios de Condol ências às famílias
enlutadas . O Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTIO realizou a leitura do nome dos
falecidos. A Presidência deu boas-vindas aos colégios Pandora , Lazaro Duarte do
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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Páteo e Leontina Silva Busch. O Presidente registrou a presença de Carolina Pontes e
Estevão Nogueira na sessão, ambos eleitos vereadores para a próxima gestão do
Legislativo . O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse as leituras
das matérias, começando com as matérias recebidas do Executivo. O Presidente
registrou a presença do vereador Estevão Nogueira, eleito para a próxima gestão do
Legislativo. 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: Ofício
nº275/16, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo . Encaminhado
ao Protocolo. Ofício nº277/16, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divis ão de
Legislativo. Encaminhado ao Protocolo . Ofício nº153/16, PAULO CÉZAR JUNQU EIRA
HADICH - Prefeito Municipal. Encaminhado às comissões competentes. 2) MATÉRIAS
RECEBIDAS DOS {AS) SENHORES {AS) VEREADORES {AS}: Projeto de lei nº208/16, de
autoria da vereadora ÉRIKA MONTEIRO MORAES. Encam inhado às comissões
competentes. Projeto de lei nº209/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO
BERNARDO. Encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei nº211/16, de
autoria

da vereadora

MAYRA ROSANNA COSTA.

Encaminhado

às comissões

competentes. Substitutivo nº43 Projeto de Decreto legislativo nº21/16, de autoria
do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN. O Presidente comunicou que o presente
substitutivo prejudicaria o Item 111 da Pauta . O vereador JOSÉ FARID ZAINE fez um
requerimento, por meio de Questão de Ordem, para que fossem lidos os número s, as
perguntas e os respectivos vereadores autores de cada requerimento a ser delib erado
e para que não houvesse inversão das moções. A Presidência consultou as Lideranças
de Bloco: JOSÉ ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ FARID ZAINE e
WILSON NUNES CERQUEIRA. Havendo concordância dos Líderes, o Pres idente
solicitou ao Primeiro Secretário que fossem lido s os requerimentos conforme a
deliberação. Requerimento nº697/16, de autoria da vereadora MAYRA ROSANNA
COSTA. As vereadoras MAYRA ROSANNA COSTA e ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA
discutiram

o

requerimento.

Não

havendo

mais

quem

quisesse

discuti r,

o

requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo . Requerimento nº698/16, de
autoria da vereadora MAYRA ROSANNA COSTA. Os vereadore s MAYRA ROSANN A
COSTA, JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, JORGE DE FREITAS e RONEI COSTA
MARTINS SILVA discutiram o requerimento. Não havendo mais quem quisesse
discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Projeto de Resolução
nº31/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. Encaminhado
às comissões competentes. Requerimento nº699/16, de autoria do vereador BRUNO
ARCARO BORTOLAN. Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº700/16, de autoria do vereador
BRUNO

ARCARO

BORTOLAN.

Não

havendo

mais

quem

quisesse

discutir, o

requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo . Requerimento nº701/16, de
autoria do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN. Não havendo mais quem qui sesse
discutir, o requerimento foi

encaminhado ao Poder Executivo . Requerimento

nº702/16, de autoria do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN. Não havendo mais

quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. O
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a leitura das moções.
Moção de Aplausos nº99/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS. 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 favor ável de
todos os vereadores presentes no Plenário . Moção de Aplausos nºlOl/16, de autoria
dos vereadores ÉRIKA MONTEIRO MORAES, RONEIS COSTA MARTINS SILVA, ALOÍZIO
MARINHO DE ANDRADE e WILSON NUNES CERQUEIRA. 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 votaç ão. A
moção foi aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presen tes no
Plenário. Os vereadores ÉRIKA MONTEIRO MORAES, JOSÉ FARID ZAINE, RONEI
COSTA MARTINS SILVA, DARCI REIS DE SOUSA, JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS e
SIDNEV PASCOTTO justificaram o voto . Não havendo mais tempo hábil, a Presid ência

encerrou o Expediente. O presidente deu início às Tribunas Livres. O vereador JOSÉ
FARID ZAINE fez um requerimento, por meio de Questão de Ordem , para qu e fosse

dispensado o Intervalo Regimental. A Presidência consultou as Lideranças d e Bloco
para os dois requerimentos : JOSÉ ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ
FARID ZAINE e WILSON NUNES CERQUEIRA. Havendo concordância dos Líd eres, o

Intervalo Regimental, de quinze minutos, foi dispensado. A Presid ên cia comunicou
que as contas do Senhor Prefeito Municipal, referente a 2014, já se encontravam nas
dependências da Câmara Municipal. O Presidente encaminhou ao Protocolo . O
Presidente concedeu a palavra para a vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA que
parabenizou e agradeceu aos professores (tema da moção nºlOl/16 aprovada) . A
Presidência solicitou as vereadoras LUCINEIS APARECIDA BOGO e ÉRIKA CHRISTINA
TANK MOVA para que conduzissem a Senhora Mara Jacqueline de Oliveira, diretora

da Escola Legislativa, para apresentação dos trabalhos finais do programa Parl amento
Jovem . Estudantes das escolas presentes na sessão também explanaram sobre os
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

resultados do projeto . O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS solicito u uma
Questão de Ordem para parabenizar os alunos e os convidou para a próxima sessão
da Câmara Júnior. O vereador JOSÉ FARID ZAINE solicitou uma Questão de Ord em
para parabenizar os estudantes presentes e os convidou para acompanhar o Cine
Câmara. O vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE solicitou uma Qu estão de
Ordem para parabenizar os alunos e professores . O vereador BRUNO AR CARO
BORTOLAN parabenizou os alunos e professores, por meio de Qu est ão de Ordem .

Não houve mais quem quisesse fazer uso da palavra. A sessão foi reab erta em sua
Ordem do Dia . O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem a pres ença po r
meio do sistema eletrônico de registro de presença . Havendo número regim ental a
Presidência deu por iniciada a discussão e votação da matéria da Ord em do Di a. Item I
da Pauta: Projeto de Lei nº123/16, de autoria do vereador WISLON NUNES
CERQUEIRA, que institui o Selo Igualdade Racial , para fomento de açõ es afir mat ivas

de promoção da igualdade racial no âmbito da iniciativa privad a no mun icípio de
Limeira e dá outras providências . O projeto continha um substitutivo e o parecer foi
favorável. 1) Votação do Substitutivo: Substitutivo nº36, de autoria do vereador
WISLON NUNES CERQUEIRA. O vereador WISLON NUNES CERQUEIRA di scutiu o

substitutivo .

Não

havendo

mais

quem

quisesse

discut ir,

o

sub stitut ivo

foi

encaminhado para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que reg istr assem o
voto por meio do sistema eletrônico de votação. O substitutivo foi ap rovad o com o
voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . Item 11 da Pauta:
Projeto de Resolução nº24/16, de autoria do vereador JORGE DE FREITAS, que

institui a Frente Parlamentar da Habitação em apoio e defesa das pessoas cad astradas
nos programas habitacionais . O projeto não continh a emend as e o parecer foi
favorável. O vereador JORGE DE FREITAS discutiu o projeto . Não havendo m ais quem
quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação . O Presid ente solicitou aos
vereadores que registrassem o voto por meio do sistema eletrônico de vot ação . O
projeto foi aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presen tes no
Plenário . Item 111 da Pauta: Projeto de Decreto Legislativo nº21/16, de autoria do
vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN, que concede o Diploma de Grat id ão da Cidade
de Limeira e Medalha de Mérito Cívico XV de Setembro - Ord em Tatuiby ao casal
Nelson Ometto e Nelise Marques Ferreira Ometto pela doação de área, há 50 anos,
para a instalação da Unicamp em Limeira. O projeto foi prejudicado por apresentação
de emendas. Item IV da Pauta: Projeto de Decreto legislativo nº22/16, de au toria do
vereador EDIVALDO SOARES ANTUNES, que concede Título de Cidad ão Lim eirense ao
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

Professor Flávio Verges Cappa, pelo admirável Projeto Educar e Humanizar e pelo
trabalho realizado com crianças, jovens e adolescentes em Limeira . O proj eto não
continha emendas e o parecer foi favorável. Não havendo quem quisesse di scutir, o
projeto foi encaminhado para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que
registrassem o voto por meio do sistema eletrônico de votação. O proj eto foi
aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . O
Presidente comunicou que a frente parlamentar aprovada anteriormente deveria ser
apresentada ainda na presente sessão. Item V da Pauta: Projeto de Decreto
legislativo nº25/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que

concede o Prêmio "Ecologia e Ambientalismo" nos termos da Resolução no193/01,
alterada pela Resolução no316/07, e dá outras providencias . O projeto não continha
emendas e o parecer foi favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi
encaminhado para vot açã o. 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. O Presidente comunicou que
a frente parlamentar aprovada anteriormente deveria ser apresentada ainda na
presente sessão . O Presidente indicou o vereador ANDRÉ MOISÉS como substituto do
vereador EDIVALDO SOARES ANTUNES na Comissão Parceiros na

Luta para

eliminação da violência contra a Mulher, na Comissão da Medalha Herbert de Souza e
· na Comissão da Câmara de Vereadores da Terceira Idad e. A Presid ência solicitou ao
Primeiro Secretário que procedesse com a chamada da Palavra Livre. O uso da Palavra
Livre foi dispensado pelos vereadores inscritos. A vereadora LUCINEIS APARECIDA
BOGO solicitou uma Questão de Ordem para comunicar que na segunda-feira , 24 de

outubro, acontece a Entrega do Título de Cidadão Limeirense ao Tenente Coronel
Claudio Roberto Sorge e convidou todos para participarem . O vereador ALOÍZIO
MARINHO DE ANDRADE aproveitou e comunicou , por meio de Questão de Ordem,

que na mesma sessão solene seria entregue o Título de Cidadão Limeirense ao Juiz de
Direito Luiz Augusto Barrichello Neto. A sessão foi suspensa. A sessão foi reaberta . A
Presidência com unicou os membros da Frente Parlamentar da Hab itação em apoio e
defesa das pessoas cadastradas nos programa s habitacionai s: JORGE DE FREITAS
(presidente), RONEI COSTA MARTINS SILVA, AlOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, JOSÉ
COUTO DE JESUS, SIDNEY PASCOTTO, ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA, lUCINEI S
APARECIDA BOGO e JOSÉ ROBERTO BERNARDO. 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 reali zar-se no di a vinte e quatro de
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

outubro de dois mil e dezesseis, segunda -feira , às 18h. A Sessão foi encerrada.
PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, décimo sét imo dia do mês de outubro de

Eu....

LUCINEIS

APARECIDA

BOGO

Assessora
Parlamentar da
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