ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

28/11/16

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 PASCOTTO
Segunda Secretária --------------------------------------·SRA. LUCINEIS APARECIDA BOGO

Ao vigésimo oitavo 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 registrassem a presença por meio do sistema eletrônico de registro
de presença. Havendo número regimental a Presidência deu início a sessão e colocou
em votação a ata do dia Dez 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 seus votos por meio do sistema eletrônico
de votação . A ata do dia Dez de Outubro de Dois Mil e Dezesseis foi aprovada com o
voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. A Presidência colocou
em votação a ata do dia Sete de Novembro de Dois Mil e Dezesseis. Não havendo
quem quisesse discutir ou impugnar, a ata foi encam inhada para votação. O
Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema
eletrônico de votação. A ata do dia Sete de Novembro de Dois Mil e Dezesseis foi
aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. O
Presidente comunicou que seriam enviados Ofícios de Condolências às famílias
enlutadas . O Primeiro Secretário realizou a leitura do nome dos falecidos . O
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Presidente comunicou que o Expediente seria redu zid o a trinta minutos, a partir do
presente momento . A Presidência registrou as presenças dos vereadores eleitos para
a próxima legislatura do Poder Legislativo: Marcelo Rossi, Estevão Nogueira e Clayton
Silva . O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse as leitura s da s
matérias. 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: Ofício
nº176/16, PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH -Prefeito Municipal. Encaminhado ao
Protocol o . Ofício nº297 /16, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de
Legislati vo . Encaminhado ao Protocolo . Ofício nº173/16, PAULO CÉZAR JUNQU EIRA
HADICH - Prefeito Municipal.

Encami nhado ao Protocolo . Ofício nº174/16, PAULO

CÉZAR JUNQUEIRA

-

HADICH

Prefeito

Municipal

Encaminhado

às

comissões

compete ntes. Ofício nº175/16, PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH -

Prefeito

Municipal Encaminhado às comissões competentes . 2) MATÉRIAS RECEBIDAS DOS
{AS) SENHORES {AS) VEREADORES {AS):

Projeto de Lei nº239/16, de autoria do

vereador RAUL NILSEN FILHO. Encaminhado às comissões competentes . Projeto de
lei nº240/16, de autoria do vereador RAUL NILSEN FILHO. Encaminhado às comissões
compete ntes. Projeto de Lei nº241/16, de autoria do vereador JORGE DE FREITAS.
Encamin hado às comissões competentes. Projeto de lei nº245/16, de autoria da
vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO. Encam inhado às comissões competentes .
Projeto de Lei nº246/16, de autoria do vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE .
Encaminha do às comissões competentes. Projeto de lei nº247/16, de autoria do
vereador JORGE DE FREITAS. Encaminhado às comissões competentes . Projeto de lei
nº248/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. Encaminha do
às comissõ es competentes. Projeto de lei nº249/16, de autoria do vereador WILSON
NUNES CERQUEIRA.

Encaminhado às comissões competentes . Projeto de Lei

nº250/16, de autoria do vereador LUIS FERNANDO SILVEIRA. Encaminhado às
comissões competentes. Projeto de Decreto legislativo nº37 /16, de autoria dos
vereadores ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA, BRUNO ARCARO BORTOLAN e JOSÉ
COUTO DE JESUS. Encaminhado às comissões competentes. Substitutivo nºS0/16 ao
Projeto de lei Complementar nº21/16, de autoria da Mesa Diretora . Encaminhado às
comissões competentes . Substitutivo nºS1 ao Projeto de lei nº214/16, de autoria do
vereador JOSÉ FARID ZAINE . Encaminhado às comissões competent es. Substitutivo
nºS2 ao Projeto de Decreto legislativo nº34/16, de autoria da vereadora LUCINEIS
APARECIDA BOGO . Encaminhado às comissões competentes . A sessão foi suspensa. A
sessão foi reaberta. Emenda nº334 ao Projeto de lei Complementar

nº

2/16, de

autoria do verea dor JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. Encaminhada às comissões
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competentes. O Presidente comunicou que a presente emenda prejudicaria o Item IV
da Pauta. Emenda nº335 ao Projeto de lei nº204/16, de autoria do vereador WILSON
NUNES

CERQUEIRA.

Encaminhada

às

comissões

competentes .

comunicou que a presente emenda prejudicaria o Item

11

O

Presidente

da Pauta. Requerimento

nº751/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE . Não havendo quem quisesse

discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. O vereador JOSÉ FARID
ZAINE solicitou, por meio de Questão de Ordem, Inversão de Pauta para leitura de

moção de sua autoria. 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 Presidente solicitou que fosse

apreciada a moção. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que o documento
fosse lido na íntegra. Moção de Apelo nºlll/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID
ZAINE . O Primeiro Secretário fez a leitura da moção na íntegra. 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 . O vereador JOSÉ FARID
ZAINE fez um requerimento ao Presidente para que fosse aberta a Tribuna Livre para

a Senhora Leia discorrer sobre o assunto referente à moção (fechamento da oficina
cultural de Limeira pelo Governo Estadual). A Presidência deferiu o requerimento e
abriu a Tribuna Livre para a artista Léia Moraes por cinco minutos. A sessão foi
suspensa. A artista Léia Moraes fez uso da tribuna por cinco minutos. A Presidência se
manifestou a respeito da tribuna . Os vereadores RONEI COSTA MARTINS SILVA,
BRUNO ARCARO BORTOLAN, JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, JORGE DE
FREITAS, MAYRA ROSA NNA COSTA justificaram os votos da moção. A sessão foi

reaberta. A Presidência encerrou o Expediente. A sessão foi reaberta em sua Ordem
do Dia. Havendo número regimental a Presidência deu por iniciada a discussão e
votação da matéria da Ordem do Dia. O Presidente esclareceu que havia um
requerimento a ser lido, mas que necessitava fazer a substituição da Mesa Diretora. A
Presidência nomeou ad hoc os vereadores JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS,
BRUNO ARCARO BORTOLAN, JOSÉ FARID ZA IN E e ANDRÉ MOISÉS como Presidente,

Vice -Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, respectivamente . A sessão
foi reaberta. O Presidente solicitou a leitura do requerimento ao Primeiro Secretário.
REQUERIMENTO: Requeremos com fundamento na letra o do inciso I do artigo 192 do

Regimento Interno desta Câmara Municipal que o Projeto de Lei Complementar
3
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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 nº731/15, alterada pela Lei
Complementar n!!743/15, alterada pela Lei Complementar n!!750/16 e dá outras
providências, necessita de Regime Especial de Tramitação. Plenário Vereador Vitória
Bortolan, aos vinte e oito dias do mês 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 oito dias do mês de novembro de dois mil e
dezesseis. Assinaram o Requerimento, os Líderes : JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ FARID
ZAINE e WILSON NUNES CERQUEIRA. A Presidência comunicou que não cabia

discussã o e solicitou a leitura do parecer. Antes a Presidência lembrou que seria
votado o Substitutivo nº 30/16 ao projeto (Projeto de Lei Complementar nº21/16).

Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Limeira. PARECER. Processo: 3733/2016
Interessado: Mesa Diretora. Assunto: Projeto de Lei Complementar nº21/16, que
altera os anexos I, 11, 111 e IV da Lei Complementar n!!725/15, alterada pela Lei
Complementar n!!731/15, alterada pela Lei Complementar n!!743/15, alterada pela Lei
Complementar n!!750/16 e dá

outras providências. Substitutivo nfl4478/2016.

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 Substitutivo

ao

Projeto

de

Lei

Complementar em epígrafe e, salvo melhor juízo, o matéria pode prosperar, sendo
constitucional e legal. É o meu Parecer favorável para ser devidamente conhecido e
analisado pelos demais Excelentíssimos Senhores Vereadores desta Exce lsa Câmara
Municipal de Limeira. Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos vinte e oito dias do
mês de novembro de dois mil e dezesseis. Vereador ANDRÉ MOISÉS DA SILVA,

Relator Especial. O Presidente esclareceu que como o relatório de disp ensa de
intervalo não continha a assinatura do Líder JOSÉ ROBERTO BERNARDO o intervalo
de trinta minutos haveria de ser realizado . O Presidente declarou intervalo de trinta
minutos. A sessão foi reaberta . O Presidente comunicou que o vereador JOSÉ
ROBERTO

BERNARDO

havia assinado o requerimento . Portanto, o Presidente

declarou dispensado o intervalo regimental. O Presidente colocou o substitutivo em
apreciação. Substitutivo nºS0/2016 ao Projeto de lei Complementar nº21/16, de
autoria da Mes a Diretora. Os vereadores NILTON CÉSAR DOS SANTOS, JOSÉ
ROBERTO

BERNARDO, JORGE

DE

FREITAS

e ÉRIKA CHRISTINA TANK MOYA
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discutiram 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 fica prejudicado o projeto original. O vereador NILTON CÉSAR DOS
SANTOS justificou o voto . O Presidente suspendeu a sessão para recomposição da

Mesa Diretora original para a condução dos trabalhos. A sessão foi reaberta. Havendo
matéria a ser lida, a Presidência solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com
a leitura . REQUERIMENTO: Requeremos com fundamento na letra "b", no Inciso I do
Artigo 192, da Regimento Interna da Câmara Municipal de Limeira, que a Projeto de
Lei nº2002/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - PAULO

CEZAR JUNQUEIRA HADICH, que estima receita e fixa a despesa do Município de
Limeira para exercício de 2017, 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 nº2002/16, de autoria do Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal- PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, que estima receita e
fixa a despesa do Município de Limeira para exercício de 2017, 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 Nobres Membros desta Casa Legiferante, vestindo assim
perfeitamente, a hipótese prelecionada no Artigo 191, do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Limeira. Plenário Vereador Vitória Borto/an, aos vinte oito dias
do mês de novembro de dois mil e dezesseis. Assinaram o Requerimento, os (as)

Nobres Vereadores (as): ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, ANDRÉ MOISÉS DA SILVA,
ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS, BRUNO ARCARO BORTOLAN, DARCI REIS DE SOUSA,
ÉRIKA CHRISTINA TANK MOYA, ÉRIKA MONTEIRO MORAES, JORGE DE FREITAS, JOSÉ
COUTO DE JESUS, JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR, JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ
ROBERTO BERNARDO, JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, LUCINEIS APARECIDA
BOGO, LUIS FERNANDO SILVEIRA, MAYRA ROSANNA COSTA, NILTON CÉSAR DOS
SANTOS, RAUL NILSEN FILHO, RONEI COSTA MARTINS SILVA, SIDNEY PASCOTO

e

WILSON NUNES CERQUEIRA. O Presidente informou que o Requerimento estava 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 requerimento foi encaminhado para
votação . O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o voto por meio do
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sistema eletrônico de votação. O requerimento foi aprovado com o voto favorável de
todos os vereadores presentes no Plenário . REQUERIMENTO: Requeremos à
Presidência da Mesa Diretora, nos termos do Inciso VIII do Artigo 58 da 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 nº202/16, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, que
estima receita e fixa a despesa do Município de Limeira para exercício de 2017.
Necessita de Regime Especial de Tramitação. Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos

vinte e oito dias do mês 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 oito dias do mês 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 Presidência comunicou

que o requerimento estava em ordem para ir à votação . O Presidente comunicou que
foram apresentadas 108 emendas ao projeto. A emenda havia sido retirada pelo
autor. O Presidente comunicou ainda que 85 emendas tinham parecer favorável e que
estas seriam votadas em bloco. 1) Votação das Emendas: A Presidência colocou as
emendas em discussão. O vereador WILSON NUNES CERQUEIRA discutiu as emendas .
A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura de todas as
emendas que tiveram parecer favorável. REQUERIMENTO: Requeremos ao Plenário,
nos termos do inciso VI do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Limeira, que sejam votadas em bloco as seguintes emendas ao Projeto de Lei
nfl202/16 que estima receita e fixa a despesa do Município de Limeira para exercício
de 2017, que receberam parecer favorável da Comissão de Orçamentos, Finanças e
Contabilidade

a

saber:

emendas

de

números

205,206,20 7,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,2 20,221,22 2,22 3,22
4,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,2
44,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,264,
265,266,267,268,269,2 70,2 71,2 72,2 73,2 74,2 75,2 76,2 77,2 78,2 79,280,281,282,283,28
4,285,286,308,309,310 e 322. Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos vinte e oito

dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis. Assinaram o Requerimento, os
Líderes: JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e
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WILSON NUNES CERQUEIRA. JUSTIFICATIVA: A proposição tem por finalidade o

melhor desenvolvimento dos trabalhos. Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos vinte

e oito dias do mês 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. Não havendo quem quisesse discutir, as emendas foram
encaminhadas para votação. O Presidente so licitou aos vereadores que registrassem
seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. Todas as emendas foram
aprovadas com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. 2)
Votação do Projeto: Projeto de lei nº202/16, com as emendas aprovadas . 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, em Primeiro Turno, com o voto
favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . Os vereadore s JORGE DE
FREITAS e BRUNO ARCARO BORTOLAN justificaram o voto . A vereadora MAYRA
ROSANNA COSTA solicitou uma Questão de Ordem para parabenizar o BRUNO
ARCARO BORTOLAN por sua justificativa e também comentar sobre a aprovação do

projeto . Item I Pauta: Projeto de lei nº203/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios aos
Procuradores Jurídicos do Município, a título de sucumbência, nos termos da Lei
Fe deral no 8.906/94 - Estatuto dos Advogados do Brasil, autoriza a criação do Fundo
de Aperfeiçoamento Intelectual dos Procuradores Jurídico e dá outras providências. 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. O vereador JORGE DE FREITAS justificou o voto . Item 11 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 111 Pauta: Redação Final do Projeto de lei nº140/15, de autoria da
vereadora lUCINEIS APARECIDA BOGO, que obriga o Poder Executivo a regulamentar
a utili za ção e circulação de bicicletas elétricas e motorizadas no Município de Limeira
em consonância com as Resoluções números 315/09 e 465/13 do CONTRAN e dá
outras providências. Não havendo quem quisesse impugnar, a Redação Final foi
encaminhada para votação . O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem
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seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. A Redação Final foi aprovada
com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. Item IV Pauta:
Projeto de lei Complementar nº2/16, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que

autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel urbano de sua propriedade à
Fazenda do Estado de São Paulo, e dá outras providências . O projeto foi prejudicado
por apresentação de emendas. Item V Pauta: Projeto de Resolução nº31/16, do
vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR, que institui no âmbito da Câmara
Municipal de Limeira a campanha permanente de Conscientização e Orientação sobre
Síndrome de Down e dá outras providências. 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 Pauta: - Projeto de lei
nº219/16, de autoria do vereador SIDNEY PASCOTTO Pascotto, que institui no âmbito

do Município de Limeira e inclui no Calendário de Eventos do Mun icípio, o dia 31 de
outubro como Dia Municipal da Proclamação do Evangelho e dá outras providências.
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 fa vor ável de todos os vereadores presentes no
Plenário. Para a votação do Item VIl da Pauta, o Presidente nomeou ad hoc os
vereadores BRUNO ARCARO BORTOLAN, ANDRÉ MOISÉS SILVA, JOSÉ FARID ZAINE e
ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA como Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário

e Segunda Secretária, respectivamente. A sessão foi reaberta. Item VIl da Pauta:. Primeiro Turno de discussão e votação da Proposta de Emenda à lei Orgânic
nºl/16, de autoria da Mesa Diretora, que altera o caput do artigo 16 da Lei Orgânic

do Município de Limeira. O vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS discutiu o Primeiro
Turno da Proposta . Não havendo mais quem quisesse discutir, o Primeiro Turno da
Proposta foi encaminhado para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que
registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. O Primeiro Turno
da Proposta de Emenda à Lei Orgânica foi aprovado por todos os vereadores
presentes no Plenário, incluindo o voto do Presidente BRUNO ARCARO BORTOLAN . O
vereador SIDNEY PASCOTTO solicitou uma Questão de Ordem para parabenizar a
Bispa Sônia Hernandes, da Igreja Renascer, que fazia aniversário na presente data . A
Presidência realizou a chamada para a Palavra Livre. O Presidente BRUNO ARCARO
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BORTOLAN utilizou da Palavra Livre para lembrar que na data seguinte aconteceria na
cidade a Campanha "Dia de Doar" . O Presidente lembrou ainda que no dia seguinte
aconteceria a Sessão Solene de Entrega da Medalha Herbert de Souza, às lh, no
Plenário da Câmara Municipal de Limeira. O uso da Palavra Livre foi dispensado pelo s
demais vereadores inscritos . Não havendo mais quem quisesse usar a palavra, a
Presidência ad

hoc encerrou os trabalhos, convocando os (as) Senhores (as)

vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia cinco de
dezembro de dois mil e dezesseis, segunda-feira , às 18h . A Sessão foi encerrada .

PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, vigésimo oitavo dia do mês de novembro
LUCINEIS

APARECIDA

BOGO

_.,.;u.~&..!~::..:::.::::._..~....e:~~~~~~L...-.C::=~~' Secret-á ria da Mesa Diretora, redigi . Eu
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Assessor a

Eu VANDERY FERNANDES DE MORAES
Assessor

()~ ~~

Parlamentar

... .u:..

da

-

JOSÉ EDU \""RUO MONTEIRO JÚNI

1º Secretário

2º Secretária
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