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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

24/10/16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Presidente ................................. ..................... SR. NILTON CÉSAR DOS SANTOS
Vice-Presidente .................................. SR. JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIO R
Primeiro Secretário ....................................................... SR. SIDNEY PASCOTTO
Segunda Secretária ....................................... SRA. LUCINEIS APARECIDA BOGO

Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro 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 regist rassem 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 Seis de Setembro de Dois Mil e Dezessei s. 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 Seis de Setembro de Dois Mil e Dezessei s foi aprovada
, com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Pl enário . Em seguida,
Presidência colocou em votação a Ata do dia Três de Outubro de Dois Mil e Dezesseis.
Não havendo quem quisesse discutir, a ata foi encaminhada para votaç ão
~

Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o voto por meio do sistem a
eletrônico de votação . A ata do dia Três de Outubro de Dois Mil e Dezesseis foi
aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenári ~
Presidente comunicou que seriam enviados Ofícios de Condolências às família.
enlutadas. O Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO realizou a leitura do nom e dos
1
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

falecidos. O Presidente comunicou que o Expediente seria reduzido a trinta minutos,
a partir da votação da ata. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
procedesse as leituras das matérias, começando com as matérias recebidas do
Executivo. 1} MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAl: Ofício
nº280/16, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Encaminhado

ao Protocolo. Cl nº 922/16, Sebastião Pinto de Souza, secretário municipal de
Mobilidade Urbana. Encaminhado ao Protocolo . 2} MATÉRIAS RECEBIDAS DOS (AS}
SENHORES (AS} VEREADORES (AS}: Projeto de lei nº212/16, de autoria do vereador
lUIS FERNANDO SilVEIRA. Encaminhado às comissões competentes. O vereador
BRUNO ARCARO BORTOLAN comunicou, por meio de Questão de Ordem, a presença

da presidente do Ceprosom, Ana Maria Sampaio, e da equipe da autarquia. Projeto
de lei nº213/16, de autoria do vereador lUIS FERNANDO SilVEIRA. Encaminhado às

comissões competentes. Projeto de lei nº214/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID
ZAINE. Encaminhado às comissões competentes . Projeto de lei nº215/16, de autoria

do ver eador JÚliO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Encaminhado às comissões
competentes. Projeto de lei nº216/16, de autoria do vereador SIDNEY PASCOTTO.
Encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei nº217 /16, de autoria do
vereador BRUNO ARCARO BORTOlAN. Encaminhado às comissões competente s.
Projeto de Decreto legislativo nº27 /16, de autoria do vereador JÚliO CÉSAR
PEREIRA DOS SANTOS. Encaminhado às comissões competentes . Projeto de Decreto
legislativo nº28/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR.

Encaminhado às comissões competentes . Substitutivo nº44 ao Projeto de lei nº
209/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO . Encaminhado às

comissões competentes. Substitutivo nº45 ao Projeto de lei nº 206/16, de autoria
da vereadora lUCINEIS APARECIDA BOGO . Encaminhado às comissões competentes.
O vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR fez um requerimento, por meio de
Questão de Ordem, para que fossem lidos os números, e os respectivos vereado res
autores de cada requerimento a ser deliberado. A Presidência consultou as
Lideranças de Bloco: JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e WILSO
NUNES CERQUEIRA. Havendo concordância dos Líderes, o Presidente solicitou ao

Primeiro Secretário que fossem lidos os requerimentos conforme a delib eração .

--

Requerimento nº703/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE . Não havendo

quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo.

Requerimento nº704/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO
JÚNIOR. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

Poder Executivo. Requerimento nº705/16, de autoria do vereador RONEI COSTA
MARTINS

SILVA . Não

havendo

quem

quisesse

discutir,

o

requerimento

foi

encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº706/16, de autoria do vereador
RONEI COSTA MARTINS SILVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento

foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº707 /16, de autoria do
vereador RONEI COSTA MARTINS SILVA. Não havendo quem quisesse discutir, o
requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº708/16, de
autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE. Não havendo quem quisesse discutir, o
requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº709/16, de
autoria do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN . Não havendo quem quisesse
discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento
nº710/16, de autoria do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN. Não havendo quem

quisesse

discutir,

o

requerimento

foi

encaminhado

ao

Poder

Executivo.

Requerimento nº711/16, de autoria do vereador ANDRÉ MOISÉS DA SILVA. Não

havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Pode r
Executivo. Requerimento nº712/16, de autoria do vereador ANDRÉ MOISÉS DA
SILVA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao

Poder Executivo. A sessão foi suspensa . A sessão foi reaberta . Requerimento
nº714/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. Não havendo

quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo .
Requerimento nº715/16, de autoria do vereador SIDNEY PASCOTTO. Não havendo

quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo .
Requerimento nº716/16, de autoria do vereador SIDNEY PASCOTTO . Não havendo

quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo.
Requerimento nº717 /16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao

Poder Executivo. Requerimento nº718/16, de autoria do vereador ANDRÉ MOISÉS
DA SILVA. A sessão foi suspensa. A sessão foi reaberta. Requerimento nº721/16, de.

autoria da vereadora MAYRA ROSANNA COSTA. Não havendo quem quisess

,

discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. O Presidente solicitou

(j

ao Primeiro Secretário que procedesse com a leitura das moções. Moção de Pesar
nº105/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. 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
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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

presentes no Plenário. O Primeiro Secretário informou ao Presidente qu e não havi a
mais matéria a ser lida. A sessão foi suspensa . A sessão foi reaberta . O Presid ente
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a chamada da Palavra Livr e. O
uso da Palavra Livre foi dispensado pelos vereadores inscritos. O Pres idente registrou
a presença de diversas autoridades no Plenário, bem como dos vereadores eleitos
para a próxima gestão do Legislativo, Mir do Lanche, Clayton , Carol Pontes e
Waguinho da Santa Luzia.

O Presidente decretou o Intervalo Regiment al. No

intervalo aconteceu a Entrega do Título de Cidadão Limeirense ao Tenente Coronel
Claudio Roberto Sorge e ao Juiz de direito Doutor Luis Augusto Barrichello Neto. A
sessão foi reaberta em sua Ordem do Dia. Havendo número regimental a Presid ência
deu por iniciada a discussão e votação da matéria da Ordem do Dia . Item I da Pauta:
Redação Final do Projeto de Lei nº58/16, de autoria do vereador JORGE DE FREITAS,
que dispõe sobre a Manutenção de Estradas de servidão que circulam veícu los de
transporte escolar ou que dão acesso a postos de saúde . Não havendo quem qui sesse
impugnar, a Redação Final foi encaminhada para votação . O Presid ente so licitou aos
vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de vot ação . A
Redação Final foi aprovada como o voto favorável de todos os ver eadores presentes
no Plenário. A vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO fez um requerim ento, por meio
de Questão de Ordem, para adiamento por duas sessões do Item 11 da Pauta . A
Presidência consultou as Lideranças de Bloco : WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ
FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e JOSÉ COUTO DE JESUS. Havendo
concordância dos Líderes, o Item 11 da Pauta foi adiado por duas sessões . O vereador
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um requerimento, por meio de Questão de
Ordem , para adiamento por duas sessões do Item 111 da Pauta. A Presid ência
consultou as Lideranças de Bloco: WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ FARID ZAINE,
JOSÉ ROBERTO BERNARDO e JOSÉ COUTO DE JESUS. Havendo concordância dos

i_J

Líderes, o Item 111 da Pauta foi adiado por duas sessões. O vereador BRUNO ARCARO _
BORTOLAN solicitou , por meio de Questão de Ordem, a Inversão da Pauta para
leitura do Item VIl. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco : JOSÉ FARID
ZAINE, WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e JOSÉ COUTO DE
JESUS. Havendo concordância dos Líderes. a Pauta foi invertida para leitura do Item

VIl. Item VIl da Pauta: Projeto de Lei nº210/16, de autoria do Excelen tíssimo Senhor

()[.

1!/

Prefeito Municipal, que solicita autorização para Abertura de Crédito Ad icional
Suplementar e Transferência Financeira até o limite de R$ 3.100.000,00 (três milhões
IIJ.J:

e cem mil reais), para fins que especifica . O projeto não continha emenda e o parecer
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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

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 como o voto favoráv el de
todos os vereadores presentes no Plenário. Item IV da Pauta: Projeto de Decreto
Legislativo nº21/16, de autoria do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN, que

concede o Diploma de Gratidão da Cidade de Limeira e Medalha de Mérito Cívico XV
de Setembro - Ordem 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 continha

um substitutivo e o parecer foi favoráveL

1) Votação do

Substitutivo: Substitutivo nº43, de autoria do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN.

Não havendo quem quisesse discutir, o substitutivo foi encaminhado para votação . O
Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema
eletrônico de votação. O substitutivo foi aprovado com o voto favorável de todos os
vereadores presentes no Plenário. Item V da Pauta: Projeto de Resolução nº27 /16,
de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO, que dá nova redação ao §4°, do
art. 201, da Resolução nº44, de 10 de julho de 1992, Regimento Interno da Câmara
Municipal de Limeira . O projeto continha uma emenda e o parecer foi favoráveL 1)
Votação da Emenda: Emenda nº197 . 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 fo i
aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. 2}
Votação do Projeto: Projeto de Resolução nº27/16, 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 . Encaminhado para a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação para a Redação Final para elaboração da Redação Final. Havendo
matéria a ser lida, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a
leitura. REQUERIMENTO: Requeremos com fundamento na letra "b", no Inciso I do

Artigo 192, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que o Projeto de
Lei nº209/2016, de autoria do Excelentíssimo Senhor JOSÉ ROBERTO BERNARDO, que

altera o parágrafo único do artigo primeiro da Lei n25. 767 de vinte e dois de setembro
de dois mil e dezesseis, tramite sob o Regime de Urgência Especial, conforme dispõem
os Artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira.
JUSTIFICATIVA: O Projeto de Lei nº209/2016, de autoria do Excelentíssimo Senhor
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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

JOSÉ ROBERTO BERNARDO, que altera o parágrafo único do artigo prim eiro da Lei

nPS. 767 de vinte e dois de setembro de dois mil e dezesseis, necessita de Regime
Especial de Tramitação, pois é matéria de inconcusso e relevante interesse público,
razão pela qual não pode o draft bi/1 entelado prescindir de uma aprovação célere e
inequívoca por parte dos Membros desta

Casa

Legiferante, vestindo assim

perfeitamente, a hipótese prelecionada no Artigo 191, do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Limeira. Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos vinte e quatro
dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis. Assinaram o Requerimento, os (as)

Nobres Vereadores (as): BRUNO ARACARO BORTOLAN, ÉRIKA CHRISTINA TANK
MOYA, ÉRIKA MONTEIRO MORAES, JORGE DE FREITAS, JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ
FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO, LUCINEIS APARECIDA BOGO, NILTON
CÉSAR DOS SANTOS, RONEI COSTA MARTINS SILVA, SIDNEY PASCOTTO e WIL SON
NUNES CERQUEIRA. O Presidente informou que o Requerimento esta va em ordem

contendo o número suficiente de assinaturas para Regime de Urgência Especial. A
Presidência informou ainda que não cabia discussão, apenas encaminhamento de
voto pelas lideranças. O projeto foi encaminhado para votação. O Presid ente solicitou
aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de
votação. O Requerimento para Regime de Urgência Especial foi aprovado com o voto
favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . A Presid ência nomeou o
vereador JORGE DE FREITAS como Relator Especial. Ao

Primeiro Secretário.

REQUERIMENTO: Requeremos à Presidência da Mesa Diretora, nos termos do Inciso

VI/ do Artigo 58 do Regimento Interno da 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

r

nº209/2016, de autoria do Excelentíssimo Senhor JOSÉ ROBERTO BERNARDO, que

p

altera o parágrafo único do artigo primeiro da Lei nPS. 767 de vinte e dois de setembro
de dois mil e dezesseis. Necessita de Regime Especial de Tramitação . Plenário
Vereador Vitória Bortolan, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil

dezesseis. Assinaram o Requerimento, os Líderes: ANDRÉ MOISÉS DA SILVA, JOSÉ
FARID ZAINE e JOSÉ ROBERTO BERNARDO. JUSTIFICATIVA:

A proposição tem por

finalidade o melhor desenvolvimento dos trabalhos. Plenário Vereador Vitória
Bortolan, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis.

Assinaram o Requerimento, os Líderes: ANDRÉ MOISÉS DA SILVA, JOSÉ FARID ZAINE,
JOSÉ ROBERTO BERNARDO e WILSON NUNES CERQUEIRA. A Presidência comunicou

que o requerimento estava em ordem e solicitou a leitura do parecer. Egrégio
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Plenário do Câmara Municipal de Limeira. PARECER. Processo n5! 3792/2016, mais
Substitutitvo 3874/16 (protocolo) . Interessado: JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Assunto:

Projeto de Lei n5!209/2016, que altera o parágrafo único do artigo primeiro da Lei
nºS. 767 de vinte e dois de setembro de dois mil e dezesseis. Excelentíssimos 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 e Substitutivo 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 Bortolan,

aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis. Vereador JORGE
DE FREITAS, Relator Especial. Sendo o Parecer favoráv el, o projeto tornou -se apto a

ser votado . Substitutivo n2 44, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO. O
vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO discutiu o substitutivo. Não havendo mais quem
quisesse discutir, o substitutivo foi encaminhado para votação. O Presidente solicitou
aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de
votação. O substitutivo foi aprovado com o voto favorável de todos os vereadores
presentes no Plenário. Aprovado o substitutivo, foi prejudicado o projeto origin al.
Item VI da Pauta: Projeto de Decreto legislativo n223/16, de autoria do vereador
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que concede a "Medalha Pastor Guaraci

Rabesco" nos termos da Resolução no2 20/03, alterada pela Resolução no348/08 e
pela Resolução no487 /12 e dá outras providências . O projeto continha uma emenda e
o parecer foi favorável. 1) Votação da Emenda: Emenda n2204, de autoria do
vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. Não havendo quem quisesse discutir,
a emenda foi encaminhada para votação . O Presidente solicitou aos vereador es que
registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. A emenda foi
aprovada com o voto favorável de todos os vereadore s presentes no Plenário. 2)
Votação do Projeto: Projeto de Decreto legislativo nº23/16, com a emenda

aprovada. Não havendo quem quisesse discutir, o substitutivo foi encaminhado para
votação . O Presidente solicitou aos vereadores que registras sem seus votos por meio
do sistema eletrônico de votação. O substitutivo foi aprovado com o voto favorável
de todos os vereadores presentes no Plenário. Encaminhado à Comissão de
Constituição Justiça e Redação para elaboração de Redação Final. A Presidên cia
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a chamada da Palavra Livre. O
vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN informou que na quarta-feira seguinte, às 15h,
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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

aconteceria a reunião da Comissão em Apoio e Defesa dos Empreendedores
Individuais, Micro e Pequenos Empresários na sala de Reuniões da Câmara Municip al.
O vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN convocou os vereadores ÉRIKA CHRISTINA

TANK MOVA, LUIS FERNANDO SILVEIRA e SIDNEV PASCOTTO para a reuni ão. O
vereador JORGE DE FREITAS parabenizou o deputado Miguel Lombardi que trouxe
mais de cem milhões de reais para a saúde e que teve aprovado, na Comissão de
Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, o projeto que deu título a Limeira , a
capital nacional da joia. O Presidente anunciou a Comissão do Prêmio de Destaqu e da
Contabilidade - Medalha Lucca Pacciolli , sendo a presidente a vereadora ÉRIKA

CHRISTINA TANK MOVA, e membros BRUNO ARCARO BORTOLAN e JOSÉ COUTO DE
JESUS. 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 trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis,
segunda -feira, às 18h. A Sessão foi encerrada. PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO

BORTOLAN, vigésimo quarto ~a .do més d~ outr!o de dois mil e dezesseis. Eu
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