ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

26/09/16

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 sexto dia do mês de setembro 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. A Presidência comunicou
que ANDRÉ MOISÉS DA SILVA foi empossado vereador no dia vinte e um de setembro
de dois mil e dezesseis, sendo dispensado o compromisso contemplado no artigo 310,
do parágrafo quinto do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira . O
Presidente solicitou aos vereadores que registrassem a presença por meio do si ste m a
eletrônico de registro de presença. Havendo número regimental a Presidência deu
início a sessão. O Presidente comunicou que seriam enviados Ofícios de Condolência s
às famílias enlutadas . O Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTIO realizou a leitura do
nom e dos falecidos. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse as
leitu ras das matérias, começando com as matérias recebidas do Executivo. 1)
MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: Ofício nº262/16, Denise

Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo . Encaminhado ao Protocolo . 2}
MATÉRIAS RECEBIDAS DOS (AS) SENHORES (AS) VEREADORES (AS): Projeto de Lei
nº199/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE. Encaminhado às comissões

co mpetentes. Projeto de Lei nº200/16, de autoria do vereador ANTÔNIO FRANCO DE
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MORAIS. Encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei nº201/16, de

autoria do vereador ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS. Encaminhado às comissões
competentes. Requerimento nº679/16, de autoria do vereador JORGE DE FREITAS. O
vereador WILSON NUNES CERQUEIRA discutiu o requerimento. Não havendo mais
quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo .
Requerimento nº680/16, de autoria dos vereadores MAVRA ROSANNA COSTA e
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Não havendo quem quisesse discutir, o

requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº681/16, de
autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Não havendo quem
quisesse

discutir,

o

requerimento

foi

encaminhado

ao

Poder

Executivo .

Requerimento nº682/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS.

Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder
Executivo. Requerimento nº683/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK
MOVA. A vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA discutiu o requerimento. Não

havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder
Executivo. Moção de Aplausos nº93/16, de autoria da vereadora MAVRA ROSANNA
COSTA. 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. A vereadora MAVRA ROSANNA COSTA
justificou o voto. Moção de Aplausos nº95/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID
ZAINE. 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 JOSÉ FARID ZAINE justificou o voto.
Ao Primeiro Secretário. Substitutivo nº42 ao Projeto de Decreto Legislativo nº21/16,
de autoria do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN. Encaminhado às comissões
competentes. Emenda Aditiva nº 197 ao Projeto de Resolução nº 27/16, de autoria
do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. O Presidente comunicou que a
presente emenda prejudicaria o Item IV da Pauta. Emenda nº 198 ao Projeto de Lei
nºOS/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. O Presidente

comunicou que a presente emenda prejudicaria o Item 111 da Pauta . Emenda nº 199
ao Projeto de Lei nºOS/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO
JÚNIOR. O Presidente comunicou que a presente emenda prejudicaria o Item 111 da

Pauta. Requerimento nº689/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO
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JÚNIOR. Foi transmitido um vídeo referente ao requerimento. Os vereadores JOSÉ
EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR, LUIS FERNANDO SILVEIRA, RONEI COSTA MARTINS
SILVA discutiram o requerimento . A Presidência também discutiu o requerimento.

Mais um vídeo referente ao requerimento foi transmitido. O vereador JORGE DE
FREITAS também discutiu o requerimento. Não havendo mais quem quisesse discutir,

o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Subemenda Modificativa nº02
a Emenda nº188 ao Projeto de Lei
MONTEIRO

JÚNIOR.

nº 05/16,

Encaminhada

às

de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO

comissões

competentes . O

Presidente

comunicou que a presente emenda prejudicaria o Item 111 da Pauta. Emenda nº200
ao Projeto de Lei nºOS/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO
JÚNIOR. O Presidente comunicou que a presente emenda prejudicaria o Item 111 da

Pauta . Requerimento nº685/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO
JÚNIOR. O vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR discutiu o requerimento.

Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder
Executivo. A Presidência encerrou o Exped iente e deu início às explanações das
Tribunas Livres . O Presidente solicitou aos vereadores LUCINEIS APARECIDA BOGO e
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS que conduzissem o Senhor Celso Fister Júnior

para uso da primeira tribuna. O Presidente solicitou aos vereadores LUCINEIS
APARECIDA BOGO e JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS que conduzissem o Senhor

Paulo Henrique Soares para a segunda tribuna. Por fim, a Presidência solicitou aos
vereadores LUCINEIS APARECIDA BOGO e JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS que
conduzissem o Senhor Mateus Felipe Miranda para a última tribuna da presente
sessão. A vereadora ÉRIKA MONTEIRO MORAES lembrou, por meio de Questão de
Ordem, sobre a moção aprovada na última sessão referente à falta de merenda
escolar e também dois ofícios que seriam encaminhados para a Diretoria de Ensino e
para a secretária de Educação. O vereador WILSON NUNES CERQUEIRA solicitou uma
Questão de Ordem para comunicar que a Comissão de Direitos Humanos estaria
aberta e para os estudantes fazerem suas reclamações. O vereador JOSÉ FARID ZAINE
lembrou, por meio de Questão de Ordem, da moção aprovada e comunicou que a
Comissão de Educação e Cultura convidou o dirigente professor José Roberto Varuzza ,
que justificou a ausência na data proposta, mas se mostrou disposto a comparecer à
Câmara em outra ocasião. O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um
requerimento por meio de Questão de Ordem, para que o Intervalo Regimental fosse
dispensado.

A Presidência consultou as Lideranças de Bloco : WILSON NUNES

CERQUEIRA, JOSÉ FARID ZAINE e JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Havendo concordância
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dos Líderes, o Intervalo Regimental, de quinze minutos, foi dispensado. 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 iniciada a discussão e votação da
matéria da Ordem do Dia. Item I da Pauta: Redação Final do Projeto de Lei nº 31/16,
de autoria do vereador JORGE DE FREITAS, que dispõe sobre a composição de no
mínimo 30% de mulheres nos Conselhos Municipais, e dá outras providências. Não
havendo quem quisesse impugnar, a Redação Final foi encaminhada para votação. O
Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o voto por meio do sistema
eletrônico de votação. A Redação Final foi aprovada com o voto favorável de todos os
vereadores presentes no Plenário. Item 11 da Pauta: Redação Final do Projeto de Lei
nº 159/16, de autoria do vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, que institui no

Calendário Oficial de Eventos do Município a Afro Feira Limeira e dá outras
providências .

Não

havendo

quem

quisesse

impugnar,

a

Redação

Final

foi

encaminhada para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o
voto por meio do sistema eletrônico de votação . A Redação Final foi aprovada com o
voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . Item 111 da Pauta:
Projeto de Lei nº 5/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS,

que dispõe sobre a demarcação de vagas de estacionamento preferencial de veículos
para idosos e deficientes do município de Limeira e dá outras providências. O projeto
foi prejudicado por apresentação de emendas. Item IV 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 foi prejudicado por apresentação
de emendas. Item V da Pauta: Projeto de Resolução nº 28/16, de autoria da
vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA, que institui a distinção honorífica "Prêmio
Destaque da Contabilidade- Medalha Luca Pacioli" no âmbito da Câmara Municipal e
dá outras providências . O projeto não continha emendas e o parecer foi favorável . A
vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA discutiu o projeto . Não havendo mais quem
quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação. 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 vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um requerimento, por
meio de Questão de Ordem, para o Item VI da Pauta fosse adiado por duas sessões. A
Presidência consultou as Lideranças de Bloco: WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ
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FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e JOSÉ COUTO DE JESUS. Havendo

concordância dos Líderes, o Item VI da Pauta foi adiado por duas sessões . Item VIl da
Pauta: Projeto de lei nº198/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE, que

institui no Calendário Oficial de Eventos do Município o Catolic Fest . 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 o voto por meio do sistema eletrônico de votação . O projeto foi
aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. Os
vereadores JOSÉ

FARID

ZAINE,

MAYRA

ROSANNA

COSTA

e JOSÉ

ROBERTO

BERNARDO justificaram o voto. A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário que

fizesse a chamada da Palavra Livre . A vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA
comunicou a chegada a Limeira da "Carreta Rosa" de realização de mamografia, parte
do programa estadual "Mulheres de Peito", que seria estacionada no CSF Nossa
Senhora das Dores 11, do dia vinte e sete de setembro a vinte e sete de outubro. O
vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE solicitou uma Questão de Ordem para
comunicar que o deputado José Mentor enviaria para Limeira duzentos e cinquenta
mil reais para reforma da UBS do Parque Hipólito e também que o deputado Nilton
Otávio encaminharia para a cidade meio milhão para a implantação de um CSF no
Campo Belo. O vereador RONEI COSTA MARTINS SILVA solicitou uma Questão de
Ordem para comentar e avaliar as eleições que aconteceriam no próximo domingo. O
vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN saudou o vereador ANDRÉ MOISÉS, novo
companheiro de Câmara, e também fez votos de uma boa eleição para os vereadores
candidatos para a próxima gestão da legislatura . O vereador BRUNO ARCARO
BORTOLAN ainda desejou que a Câmara fosse cada vez mais respeita e também bem

representada pelos vereadores. A Presidência comunicou que o vereador ANDRÉ
MOISÉS iria compor a Comissão de Direitos Humanos e o vereador JOSÉ COUTO DE
JESUS iria compor a Comissão de Fiscalização dos Atos do Executivo . O uso da Palavra

Livre foi dispensado pelos demais os vereadores inscritos. Não havendo mais quem
quisesse usar a palavra, a Presidência encerrou os trabàlhos, convocando os (as)
Senhores (as) vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia
três de outubro de dois mil e dezesseis, segunda -feira, às 18h. A Sessão foi encerrada.
PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, vigésimo sexto dia do mês de setembro

de

dois

. mil

e

. dezessejj.

~
LIANDRA

Eu

LUCINEIS

APARECIDA

BOGO

100
Assessora
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Eu VANDERY FERNANDES DE MORAES
Assessor

Parlamentar

~ ~d..u_~

da

---

UARDO MONTEIRO JUN OR

12 Secretário

22 Secretária
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