ESTADO DE SÃO PAULO · BRASIL

21/11/16

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 vigésimo primeiro 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 Pres idência do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS.

A Presidê nci a solicitou ao vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS que
procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Por se tratar da terceira sessão
do mês, foi executado o Hino a Limeira. 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 comunicou qu e
seriam en viados Ofícios de Condolências às famílias enlutadas . O Primeiro Secretário
realizou a le itura do nome dos falecidos. O Presidente comunicou que o Expediente
seria red uzido a trinta minutos, a partir do presente momento . O Pres id ente solicitou
ao Primeiro Secretário que procedesse as leituras das matérias . O vereador ALOÍZIO
MARINHO DE ANDRADE solicitou uma Questão de Ordem para registrar sua

solidarieda de com

o falecimento de Osmarino Correia Vieira . 1) MATÉRIAS

RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: Ofício nº294/16, Ricardo Luiz Matos

Pedro, gerente da

Divisão de Legislativo.

Encaminhado ao Protoco lo. Ofício

nº171/16, PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH - Prefeito Municipal. Encaminhado às

comissões competentes.

2)

MATÉRIAS

RECEBIDAS

DOS

(AS)

SENHORES

(AS)

VEREADORES (AS): Projeto de lei nº236/16, de autoria do vereador WILSON NUNES
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CERQUEIRA. Encaminha do às comissões competentes. A sessão foi suspensa . A

sessão foi reaberta. Projeto de Lei nº237/16, de autoria do vereador WILSON NUNES
CERQUEIRA. Encaminhado às comissões competentes. Projeto de Decreto legislativo
nº33/16, de autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA.

Encaminhado às

comissões competentes. Projeto de Decreto legislativo nº34/16, de autoria da
vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO.

O Presidente mencionou as presenças

Hélder, Clayton , Marcelo Rossi, Waguinho da Santa Luzia, Estevão e o Mir do Lanche,
vereadores eleitos para a próxima gestão do Poder Legislativo. Encaminhado o
Projeto de Decreto Legislativo nº34/16 às comissões competentes . Projeto de
Decreto legislativo nº35/16, de autoria dos vereadores JORGE DE FREITAS, JÚLIO
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ FARID ZAINE. Encaminhado às comissões

competentes. Projeto de Decreto legislativo nº36/16, de autoria dos vereadores
ANDRÉ MOISÉS e ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE. Encaminhado às comissões

competentes. Proposta de Emenda à lei Orgânica do Município nºOl/16, de autoria
da Mesa Diretora . Encaminhada às comissões competentes . Emenda nº332 ao
Projeto de lei nº204/16, de autoria da vereadora MAVRA ROSANNA DA COSTA.

Encaminhada às comissões competentes. A sessão foi suspensa. A sessão fo i
reaberta. Projeto de lei nº238/16, de autoria dos vereadore s RONEI COSTA
MARTINS SILVA, ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, ÉRIKA MONTEIRO MORAES e
WILSON NUNES CERQUEIRA. Encaminhado às comissões competentes . Emenda
nº333 ao Projeto de lei nº204/16, de autoria do vereador WILSON NUNES
CERQUEIRA. O Presidente comunicou que a presente emenda prejudicaria o Item V

da Pauta. A sessão foi suspensa. A sessão foi reaberta. Emenda nº331 ao Projeto de
Lei Complementar nº21/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO. A

Presidência não recebeu a emenda em observação ao parágrafo terceiro do artigo
214 do Regimento Interno, por se tratar de matéria estranha ao projeto de lei em
discussão. Requerimento nº750/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK
MOVA. Os vereadores JORGE DE FREITAS e ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA discutiram

o requerimento. Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi
encami nhado ao Poder Executivo. O vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO solicitou ,
por meio de Questão de Ordem, a suspensão dos trabalhos por dois minutos, pois
argumentou que a emenda nº331 ao Projeto de Lei Complementar nº21/16 havi a
sido rejeitada de forma irregular. A Presidência lembrou que o Expediente havia sido
reduzido a trinta minutos. O vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO reiterou o pedido
de suspe nsão por dois minutos pois seria apresentado o Substitutivo ao Projeto da Lei

2

ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

Compleme ntar nº21/16 . O Presidente informou a todos os vereadores qu e ainda na
presente sessão seria solicitado requerimento para urgência especial para a votação
do Projeto de Lei Complementar n221/16 e ressaltou ainda que não se pode ser
cercead o no dever de cumprir a lei (referente ao protocolo do substitutivo). A sessão
foi sus pensa po r dois minutos . A sessão foi reaberta. Ao Prim eiro Secretário.
Substitutivo ao Projeto de lei Complementar n249 ao Projeto de lei nº21/16, de

autoria do ve read or JOSÉ ROBERTO BERNARDO. O Presidente comunicou que o
presente substituti vo prejudicaria o Item IV da Pauta . A Presid ência encerou o
Expediente. Aconteceu a Entrega de Título de Cidadão Limeirense a Senhora
lrace uma de Siqueira . A sessão foi reaberta em sua Ordem do Dia . O Presidente
solicitou aos vereadores que registrassem a prese nça por meio do sistema eletrônico
de registro de presença. Havendo número regimental a Presidência deu por iniciada a
discussã o e votação da matéria da Ordem do Dia . O vereador SIDNEY PASCOTTO fez
um requeri mento, por meio de Questão de Ordem, para Inversão de Pauta para
votação do Item VIII da Pauta . A Presidência consultou as Lideranças de Bloco: JOSÉ
ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS, WILSON NUNES CERQUEIRA e JOSÉ
FARID ZAINE. Havendo concordância dos Líderes, o Presidente solicitou que fosse

apreciado o Item VIII da Pauta . Item VIII da Pauta : Projeto de lei nº224/16, de
autoria do vereador SIDNEY PASCOTTO, que perpetua o nome do Senhor Lindolpho
Frederico Tetzner, à Estrada Municipal LIM 112 Bairro dos Fra des, no Município de
Limeira. O proj eto 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 voto s por meio do sistema eletrô nico
de votaçã o. O projeto foi aprovado com o voto favorável de todos os vereadores
presentes no Plenário. Os vereadores SIDNEY PASCOTTO e JORGE DE FREITAS
justificara m o voto . O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com
a leitura de um reque rim ento para urgência especial. REQUERIMENTO: Urgência

Especial. Projeto de Lei nº232/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, que autoriza o Poder Executivo a acrescentar o valor de repasse a título de
subvenção social à entidade beneficiária Centro Social Sul, constante na relação das
subvenções, auxílios e/ou contribuições da Lei Municipal nº 5.628 de vinte e quatro de
dezembro de dois mil e quinze, para fins que especifica. Presi dent e informou que o
Requerimento esta va em ordem. A Presid ência informou ainda que não cabia
discussã o, apenas encaminhamento de voto pelas lideranças. Com a aprovação, o
requerimento foi en caminhado para votação . O Presidente so licitou aos vereadores
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que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. O
requerimento para urgência especial foi aprovado com o voto favorável de todos os
vereadores presentes no Plenário . O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
procedesse com a leitura do próximo requerimento . A Presidência nomeou o
vereador JOSÉ FARID ZAINE como Re lator Especial. REQUERIMENTO: Requeremos à

Presidência da Mesa Diretora, nos termos do Inciso VIII do Artigo 58 do Regimento
Interno do 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 nº232/16, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal- PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, que
autoriza o Poder Executivo a acrescentar o valor de repasse a título de subvenção
social à entidade beneficiária Centro Social Sul, constante na relação das subvenções,
auxílios e/ou contribuições da Lei Municipal nº 5.628 de vinte e quatro de dezembro
de dois mil e quinze, para fins que especifica. Necessita de Regim e Especial de
Tramitação Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos vinte e um dias de novembro de
dois mil e dezesseis. Assinaram o Requerimento, os Líderes: JOSÉ COUTO DE JESUS,
JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e WILSON NUNES CERQUEIRA.
JUSTIFICATIVA: A proposição tem por finalidade o melhor desenvolvimento dos

trabalhos. Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos vinte e um dias de novembro de
dois mil e dezesseis. Assinaram o Requerimento, os Líderes: JOSÉ COUTO DE JESUS,
JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e WILSON NUNES CERQUEIRA. A

Presidente informou que

o Requerimento estava em ordem contendo o número

suficiente de assinaturas para dispensa do Intervalo Regimental. A Presidência
solicitou a leitura do parecer. Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Limeira.
PARECER. Processo nº 4.270/2016. Interessado: Senhor Prefeito Municipal. Assunto:
Projeto de Lei nº232/16, que autoriza o Poder Executivo a acrescentar o · valor de

repasse a título de subvenção social à entidade beneficiária Centro Social Sul,
constante na relação das subvenções, auxílios e/ou contribuições da Lei Municipal nº
5.628 de vinte e quatro de dezembro de dois mil e quinze, para fins que especifica.
Excelentíssim os 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
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Bortolan, aos vinte e um dias de novembro de dois mil e dezesseis. Vereador JOSÉ
FARID ZAINE, Relator Especial. Sendo o Parecer favorável, o projeto tornou -se apto a
ser votado . Sendo o Parecer favorável, o projeto tornou -se apto a ser votado . Projeto
de Lei nº232/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal- PAULO
CEZAR JUNQUEIRA HADICH, que autoriza o Poder Executivo a acrescentar o valor de
repasse a título de subvenção social à en t idade beneficiária Centro Social Sul,
constante na relação das subvenções, auxílios e/ou contribuições da Lei Municipal nº
5.628 de vinte e quatro de dezembro de do is mil e quinze, para fins que especifica.
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 BRUNO ARCARO BORTOLAN justificou
o voto. Item I da Pauta: Projeto de Lei nº140/15, de autoria da vereadora LUCINEIS
APARECIDA BOGO, que obriga o Poder Executivo a regulamentar a utilização e
circulação de bicicletas elétricas e motorizadas no Município de Limeira em
consonância com as Resoluções número 315/09 e 465/13 do CONTRAN e dá outras
providências. O projeto continha uma emenda e o parecer foi favorável. 1) Votação
da Emenda: Emenda nº 227, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS. Não havendo quem quisesse discutir, a emenda foi encaminhada para
votação. O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos 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
nº140/15, com a emenda aprovada. 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. A
Presidência suspendeu a sessão para que a Vice -Presidência JOSÉ EDUARDO
MONTEIRO JÚNIOR conduzisse a votação do Item 11 da Pauta . A sessão foi reaberta. O
vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS fez· um requerimento, por meio de Questão de
Ordem, para o adiamento por dez sessões do Item 11 da Pauta. A Vice-Presidência
consultou as Lideranças de Bloco: WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ FARID ZAINE,
JOSÉ COUTO DE JESUS e JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Havendo concordância dos
Líderes, o Item I da Pauta foi adiado por dez sessões . O Vice-P residente suspendeu os
trabalhos para que o vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS reassumisse os trabalhos
da Presidência . A sessã o foi reaberta. O vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE
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fez um requerimento, 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
ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ FARID ZAINE e WILSON NUNES
CERQUEIRA. Havendo concordância dos Líderes, o Item I da Pauta foi adiado por uma

sessão (presente sessão). Item IV da Pauta: Projeto de Lei Complementar nº21/16,
de autoria da Mesa Diretora, que altera os anexos I, 11, 111 e IV da Lei Complementar
nº725/15,

alterada

pela

Lei

Complementar

nº

731/15,

alterada

pela

Lei

Complementar nº 743/15, alterada pela Lei Complementar n<? 750/16, e dá outras
providências. O projeto foi prejudicado por apresentação de substitutivo. Item V da
Pauta: Projeto de Lei nº204/16, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais cujas
atividades sejam dirigidas à saúde e dá outras providências. O projeto foi prejudicado
por apresentação de emendas. Item VI da Pauta: Projeto de Lei nº212/16, de autoria
do vereador LUIS

FERNANDO

SILVEIRA,

que

perpetua

o

nome do Senhor

WALDOMIRO DE CARVALHO- (MIRO) à Rua Projetada nº04 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 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 VIl da Pauta: Projeto de Lei nº215/16, de
autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que perpetua o nome do
Senhor JONAS BAPTISTA MALAVASI à Rua Projetada nº 37 do Re sidencial Fazenda
ltapema 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 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 solicitou ao Primeiro
Secretário que fizesse a chamada da Palavra Livre . O uso da Palavra Livre foi
dispensado pelos vereadores inscritos. O vereador RAUL NILSEN FILHO registrou
saudações esmeraldinas aos amigos e a todos os ouvintes da sessão. O uso da Palavra
Livre foi dispensado pelos demais 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 realizar-se no dia
vinte e oito de novembro de dois mil e dezesseis, segunda-feira, às 18h . A Sessão foi
encerrada . PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN , vigésimo primeiro dia do mês

6

I

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

LUCINEIS

APARECIDA

BOGO

t ' ria da Mesa Diretora, redigi . Eu

~~
Assessor

,

Assessora

Parlamentar

da

., C~. ~ - ---

UARDO MONTEIRO JU IOR

Vice -P residente

lQ Secretário

2Q Secretária
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