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ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL

31/10/16

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 trigésimo primeiro 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 Vice-Presidência JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR solicitou à vereadora Segunda
Secretária LUCINEIS APARECIDA BOGO que procedesse a leitura de um trecho da
Bíblia Sagrada. Havendo número regimental a Vice -Presidência deu início a sessão . O
Vice -Presidente comunicou que seriam enviados Ofícios de Condolências às famílias
enlutadas. A Segunda Secretária realizou a leitura do nome dos falecidos. O Vice Presidente comunicou que o Expediente seria reduzido a trinta minutos, a partir do
presente momento. O Vice-Presidente solicitou à Segunda Secretária que procedesse
as leituras das matérias. 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DOS {AS) SENHORES {AS)
VEREADORES {AS):

Projeto de lei nº218/16, de autoria do vereador LUIS

FERNANDO SILVEIRA. Encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei
nº219/16, de autoria do vereador SIDNEY PASCOTTO. Encaminhado às comissões
competentes . O Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO assumiu a leitura das
matérias. Projeto de Lei nº220/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA
DOS SANTOS. Encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei nº221/16, de
autoria do vereador JORGE DE FREITAS. Encaminhado às comissões competentes.
Projeto de Lei nº222/16, de autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS.
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Encaminhado às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo n229/16, de
autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS. Encaminhado às comissões
competentes. Projeto de Resolução nº32/16, de autoria da vereadora LUCINEI S
APARECIDA BOGO. Encaminhado às comissões competentes . Emenda nº263 ao
Projeto de Lei Complementar nº02/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO
MONTEIRO JÚNIOR. A sessão foi suspensa. A sessão foi reaberta. A emenda foi

encaminhada às comissões competentes . A Vice-Presidência comunicou que a
presente emenda prejudicaria ao Item VI da Pauta . O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA
DOS SANTOS fez um requerimento, por meio de Questão de Ordem, para que fossem

lidos os números, as perguntas e os respectivos vereadores autores de cada
requerimento a ser deliberado. A Vice-Presidência acatou o requerimento do
vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS e solicitou ao Primeiro Secretário que
fossem lidos os requerimentos conforme a deliberação . Requerimento nº722/16, de
autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE (assinado juntamente com a vereadora
LUCINEIS APARECIDA BOGO) . Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento

foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº723/16, de autoria do
vereador JOSÉ FARID ZAINE. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi
encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº724/16, de autoria do vereador
NILTON CÉSAR DOS SANTOS (assinado juntamente com

o vereador SIDNEY

PASCOTTO) . Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado

ao Poder Executivo. Requerimento nº725/16, de autoria do vereador BRUNO
ARCARO BORTOLAN. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi

encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento nº726/16, de autori a do vereador
NILTON

CÉSAR

DOS SANTOS

assinado juntamente com

o vereador SIDNEY

PASCOTTO) . O vereador JORGE DE FREITAS discutiu o requerimento. Não havendo

mais quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. O
vereador WILSON NUNES CERQUIERA solicitou a suspensão dos trabal hos por um
minuto . A sessão foi suspensa. A sessão foi reaberta . Requerimento nº727/16, de
autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Não havendo quem quisesse
discutir, o requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento
nº728/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO . O vereado r JOSÉ
ROBERTO BERNARDO discutiu o requerimento. A Vice -Presidência também discutiu o

requerimento. O Vice -Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse
com a leitura dos requerimentos . O Primeiro Secretário informou que não havia mais
requerimentos a serem lidos. Sendo assim, a Vice-Presidência solicitou a leitura das
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moções . Moção de Aplausos n2102/16, de autoria do vereador JOSÉ FARID ZAINE .
Não havendo quem quisesse discutir, a moção foi encaminhada para votação . O Vice Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema
eletrônico de votação . A moção foi aprovada com o voto favorável de todo s os
vereadores presentes no Plenário . O vereador JOSÉ FARID ZAINE solicitou uma
Questão de Ordem para fazer um requerimento para que fossem lidos apen as a
ementa de cada moção a ser deliberada . O Vice -Presidente acatou o requerim ento e
solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse com a leitura das moções conforme
deliberação. Antes da leitura, a Vice-Presidência consultou as Lideranças de Bloco:
JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS e WILSON
NUNES CERQUEIRA. Havendo concordância dos Líderes, o Vice -Presidente solicitou

ao Primeiro Secretário que fossem lidas as moções conforme a deliberação. O Vice Presidente suspendeu a sessão para que o Presidente NILTON CÉSAR DOS SANTOS
conduzisse os trabalhos da sessão. O Presidente se desculpou pelo atraso e solicitou
ao Prim eiro Secretário que procedesse com a leitura . Requerimento de Viagem do
Vereador -

Resolução nº592/2014, vereador requerente NILTON CÉSAR DOS

SANTOS. O Presidente suspendeu a sessão para que o Vice-Presidente pud esse

deliberar sobre o requerimento de viagem. A sessão foi reaberta. Requerimento de
Viagem do Vereador- Resolução nº592/2014, vereador requerente NILTON CÉSAR
DOS SANTOS. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado

para votação . O requerimento foi aprovado com o voto favor ável de todos os
vereadores presentes no Plenário. O Vice -Presidente suspendeu a sessão para qu e o
Presidente retomasse os trabalhos da sessão. A sessão foi reaberta . Moção de
Congratulações nº103/16, de autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO . 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. Moção de Aplausos nº104/16, de autori a da
vereadora MAYRA ROSANNA DA COSTA. Não havendo quem quisesse discutir, a
moção foi encaminhada para votação. O Presidente solicitou aos vereadore s que
registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votaç ão. A moção foi
aprovada com o voto favorável de todos os vereadore s presentes no Plenário . Moção
de Pesar nº107 /16, de autoria do vereador BRUNO ARCARO BORTOLAN . Não

havendo quem quisesse discutir, a moção foi encaminhada para vot ação . O
Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema
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eletrônico de votação. A moção foi aprovada com o voto favorável de todos os
vereadores presentes no Plenário. A sessão foi suspensa . A sessão foi reaberta . A
Presidência cancelou a votação da última moção e colocou a moção em votação
novamente. Moção de Pesar nº107 /16, de autoria do vereador BRUNO ARCARO
BORTOLAN . 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 Presidência solicitou ao vereador LUIS
FERNANDO SILVEIRA que registrasse a presença no Plenário e comunicou a presença

de quatro vereadores eleitos para a próxima gestão do Legislativo: Estevão, Helder,
Clayton e Mir do Lanche . A Presidência encerrou o Expediente e solicitou que todos
os vereadores comparecessem a sala de Reuniões para uma reunião de dez minutos.
Houve a Sessão Solene para a Entrega de Título de Cidadão Limeirense ao historiador
João Paulo Berta, sendo o vereador proponente do projeto RONEI COSTA MARTINS
SILVA. 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. Item
I da Pauta: Redação Final do Projeto de Resolução nº27/16, de autoria do vere ador
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.
Não havendo quem quisesse impugnar, a Redação Final foi encaminhada para
votação . Não havendo quem quisesse discutir, a Redação Final foi encaminhada para
votação . O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio
do sistema eletrônico de votação. A Redação Final foi aprovada como o voto
favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . Item 11 da Pauta: Redação
Final do Projeto de Decreto legislativo nº23/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DOS SANTOS, que concede a "Medalha Pastor Guaraci Rabesco" nos termos

da Resolução no220/03, alterada pela Resolução no348/08 e pela Resolução no487 /12
e dá outras providencias. Não havendo quem quisesse impugnar, a Redação Final foi
encaminhada para votação . Não havendo quem quisesse discutir, a Redação Final foi
encaminhada para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem
seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. A Redação Final foi aprovada
como o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. O vereador
JORGE DE FREITAS fez um requerimento, por meio de Questão de Ordem, para

adiamento por uma sessão do Item

111

da Pauta . A Presidência consultou as Lideranças

de Bloco : WILSON NUNES CERQUEIRA, JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ COUTO DE JESUS e
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JOSÉ ROBERTO BERNARDO . Havendo concordância dos Líderes, o Item

111

da Pauta foi

adiado por uma sessão. O Presidente suspendeu a sessão para deliberação do Item IV
da Pauta . A sessão foi reaberta pelo Vice -Presidente JOSÉ EDUARDO MONTEIRO
JÚNIOR. O vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS fez um requerimento, por meio de

Questão de Ordem , para adiamento por uma sessão do Item IV da Pauta. A Vice 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 IV da Pauta foi adiado por uma sessão. A Vic ePresidência suspendeu a sessão para que o Presidente retomasse os trabalhos . A
sessão foi reaberta pelo Presidente . O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS
fez um requerimento, por meio de Questão de Ordem , para adiamento por duas
sessões do Item V da Pauta. A 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 V da Pauta foi adiado por

duas sessões. Item VI da Pauta: Projeto de Lei Complementar nº2/16, de autori a do
Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel urbano de
sua propriedade à Fazenda do Estado de São Paulo, e dá outras providênci as. O
projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. Item VIl da Pauta: Projeto de
Decreto Legislativo nº26/16, de autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA,

que concede o Título de Cidadão Limeirense ao Ilustríssimo Senhor Pedro Donato
Alves pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira . O projeto não
continha emendas e o parecer foi favorável. O vereador WILSON NUNES CERQUEIRA
discutiu o projeto . Não havendo mais quem quisesse discutir, o projeto foi
en caminhado para votação. O Presidente solicitou aos vereadores que registr assem
se us voto s por meio do sistema eletrônico de votação . O projeto foi aprovado como o
voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. A Presidência solicitou
ao Primeiro Secretário que procedesse com a chamada da palavra Livre. O uso da
Palavra Livre foi dispensado pelos vereadores inscritos.

O vereador JORGE DE

FREITAS solicitou uma Questão de Ordem para registrar sua indignação com relação a

Viação Limeirense "entrar na Justiça" para cobrar da Prefeitura recursos finan ceiros .
O vereador JORGE DE FREITAS destacou ainda que a empresa já havia recebido da
Prefeitura mais de vinte e três milhões de reais e re ssaltou alguns pontos da falta de
qualidade do transporte público na cidade. O vereador SIDNEY PASCOTTO solicitou
uma Questão de Ordem para constar que na presente data se comemorava o Dia da
Reforma Protestante, com 499 anos. Não havendo mais quem quisesse usar a
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palavra, a Presidência encerrou os trabalhos, convocando os (as) Senhores (as)
vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia sete de
novembro de dois mil e dezesseis, segunda -feira, às 18h . A Sessão foi encerrada.
PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, trigésimo primeiro dia do mê s de
LUCINEIS

Assessor

APARECIDA

BOGO

Parlamentar

da

Primeira Secretaria, c

~ '~ ~-

IUARDO MONTEIRO JÚN

Vice -Presidente

1º Secretário

2º Secretária
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