ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

04/07/16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Presidente ...................................................... SR. NILTON CÉSAR DOS SANTOS
Vice-Presidente ... ............................... SR. JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR
Prim eiro Secretá rio ....................................................... SR. SIDNEY PASCOTTO
Segunda Secretá ria ....................................... SRA. LUCINEIS APARECIDA BOGO

Ao quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesse is, nest a cidade de Limeira,
à Rua Pe dro Zaccari a, n º 70, no PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, com
início às 18h, realizou-se a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
sob a Pres id ência do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS. A Presidência solicitou ao
a vereadora Segunda Secretária LUCINEIS APARECIDA BOGO q ue procedesse a leitura
de um trec ho da Bíb lia Sagrada . Por se tratar da primeira se ssão ordinária do mês fo i
executad o o Hino Na ciona l. A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário SIDNEY
PASCOTTO que proce desse a chamada dos (as) Senhores (as) Vereado res (as) :
ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE (PresenteL ANDRÉ HENRIQU E DA SILVA (PresenteL
ANTÔNI O FRANCO DE MORAIS {PresenteL DARCI REI S DE SOUSA (PresenteL
EDIVALD O SOARES A NTUNES (Ausente) , ÉRIKA CHR ISTINA TANK MOVA (Presente )
ÉRIKA M ONTEIRO M ORAES (PresenteL JORGE DE FREITAS (PresenteL JOSÉ COUTO DE
JESUS (PresenteL JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR (AusenteL JOSÉ FARID ZAINE
(Ausente L JOSÉ ROBE RTO BERNARDO (PresenteL JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS
{Present eL
(Ausente L

LUCINEIS

APARECIDA

BOGO

(PresenteL

MAYRA ROSANNA COSTA (Presente L

LU IS

NILTON

FERNANDO
CÉSAR

SILVE IRA

DOS SANTOS

(Presen teL RAUL NILSEN FI LHO (AusenteL RONEI COSTA MARTI NS SILVA (Presente L
SIDNEY PASCOTTO (PresenteL WILSON

NUNES CERQUE IRA (Presente ) e LUI S
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FERNAN DO SILVEIRA {Presente). Havendo número regimental, a Presidência deu
início a sessão e colocou em votação a ata do dia Vinte e Três de Maio de Dois Mil e
Dezesseis. Não havendo quem quisesse impugnar, a ata foi encaminhada para
votação si mbólica . Os sentados aprovam e os de pé rejeitam . A ata do dia Vinte e Três
de Maio de Dois Mil e Dezesseis foi aprovada por todos os vereadores presentes no
Plenário. A Presidência comunicou que seriam enviados Ofícios de Condolências às
famílias enlutadas. O Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO realizou a leitura do
nome dos falecidos. O vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA solicitou, por meio de
Questão de Ordem , um minuto de silêncio em respeito à Vanessa e Lívia Biazotto,
mãe e fil ha, vítimas fatais do acidente com um ônibus do transporte coletivo . Foi feito
um minuto de silêncio . 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL:
Ofício nº196/16, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo .

Encaminha do ao Protocolo . O Presidente registrou a presença do vereador VicePresidente JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR no Plenário . Ofício nº199/16, Den ise
Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Encaminhado ao Protocolo .
Ofício

nº119/16,

PAULO

CÉZAR

JUNQUEIRA

HADICH

-

Prefeito

Municipal.

Encaminha do ao Protocolo . 2} MATÉRIAS RECEBIDAS DOS (AS} SENHORES (AS)
VEREADORES (AS}: Projeto de Lei nº169/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DOS SANTOS. Encaminhado às comissões competentes . Projeto de Lei
nº170/16, de autoria do vereador LUIS FERNANDO SILVEIRA. Encaminhado às

comissões competentes. Projeto de Lei nº171/16, de autoria do vereador WILSON
NUNES CERQUEIRA. Encaminhado às comissões competentes. Substitutivo nº33 ao
Projeto de Lei nº117/16, de autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA.

Encaminha do às comissões competentes. Substitutivo nº34 ao Projeto de Lei
nº150/1 6, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. O Pres idente

comunicou que o Substitutivo nº33 prejudicaria o Item VI da Pauta . O substitutivo
I
nº34 ao Projeto de Lei nºlS0/16 foi encaminhado às comissões competente .
Substitutivo nº35 ao Projeto de Lei nº167 /16, de autoria do vereador WILSON ,..,NUNES CERQUEIRA. Encaminhado às comissões competentes . Emenda nº185 ao
Projeto de Lei nº149/16, de autoria da vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO.

Encaminha da às comissões competentes. Emenda Modificativa nº186 ao Projeto de
Lei nº132/16, de autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS. Encaminhada às

comissões competentes . Emenda nº187 ao Projeto de Lei nº152/16, de autoria do
vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. A Presidência comunicou que a
presente eme nda prejudicaria o Item VIl da Pauta. Emenda nº188 ao Projeto de Lei
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nºOS/1 6, de autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA. Encaminhado às

comissões

competentes.

A

Presidência

comunicou

que

a

presente

emenda

prejudicaria o Item V da Pauta. Emenda Modificativa nº01 ao Substitutivo nº33 ao
Projeto de lei nº117/16, de autoria do vereador SIDNEV PASCOTTO. Encaminhado às

comissões

competentes.

A

Presidência

comunicou

que

a

presente

emenda

prejudica ria o Item VI da Pauta. Projeto de Decreto legislativo nº16/16, de autoria do
vereado r JORGE DE FREITAS. A sessão foi suspensa por um minuto. O vereador JORGE
DE FR EITAS comunicou, por meio de Questão de Ordem, que o projeto continha as

sete ass inaturas necessárias para abertura de plebiscito, mas que ainda quem
quisesse poderia assinar. O vereador WILSON NUNES CERQUEIRA solicitou uma
Questão de Ordem para lembrar que esta matéria deveria passar pela Comissão de
Constitui ção, Ju stiça e Redação. O Presidente comunicou que o projeto seria
encamin hado às comissões competentes, com orientação do corpo Jurídico da
Câmara Municipal. Projeto de Decreto legislativo nº17/16, de autoria da vereadora
ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. Encaminhado às comissões competentes . O vereador
JÚ LI O CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um requerimento, por meio de Questão de

Ordem,

para

que fossem

lidos os números e respectivos

autores de cada

requeri m ento a ser deliberado. A Presidência consultou as Lideranças de Bloco :
WILSO N NUNES CERQUEIRA, Vice-Líder ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA e JOSÉ
ROBERTO BERNARDO. Havendo concordância dos Líderes, o Presidente solicitou ao

Primeiro Secret ário que fossem lidos os requerimentos conforme a deliberação dos
Líderes. Requerimento nº553/16, de autoria da vereadora ÉRIKA MONTEIRO
M ORAES . Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para

o Poder Executivo . Requerimento nº556/16, de autoria do vereador LUIS FERNANDO
SILVE IRA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para

o Pode r Executivo. Requerimento nº557 /16, de autoria do vereador EDIVALD'b
SOARE S ANTUNES. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi

encami nhado para o Poder Executivo. Requerimento nº558/16, de autoria do
vereado r JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Não havendo quem quisesse discutir, o
requeri mento foi encaminhado para o Poder Executivo. A sessão foi suspensa . Ao
Primeiro Secretário para prosseguir com a leitura. Requerimento nº559/16, de
autoria do vere ador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS . O vereador JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DOS SANTOS discutiu o requerimento. Não havendo mais quem quisesse

discutir, o re querimento foi encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento
nº560/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS . O vereador
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JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS discutiu o requerimento. Não havendo mais

quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo.
Requerim ento nº561/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS .

Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder
Executivo. Requerimento nº562/16, de autoria do vereador ANDRÉ HENRIQUE DA
SILVA. O vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA discutiu o requerimento. Não

havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder
Executivo. Requerimento n!!563/16, de autoria da vereadora MAYRA ROSANNA
COSTA. A vereadora MAYRA ROSANNA COSTA discutiu o requerimento . Não havendo

mais quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder
Executivo. Requerimento nº564/16, de autoria das vereadoras ÉRIKA MONTEIRO
MORAES e ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. Não havendo quem quisesse discutir, o

requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento n!!565/16, de
autoria do vereador JOSÉ COUTO DE JESUS. O vereador JOSÉ COUTO DE JESUS
discutiu o requerimento. Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento
foi encaminha do para o Poder Executivo. Requerimento nº566/16, de autoria do
vereador JOSÉ

COUTO

DE

JESUS.

Não

havendo

quem

quisesse

discutir,

o

requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nº567 /16, de
autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. Não havendo quem quisesse
discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento
n!!568/16, de autoria do vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE . Não havendo

quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo.
Requerim ento nº569/16, de autoria do vereador LUIS FERNANDO SILVEIRA. Não

havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder
Executivo. Requerimento n!!570/16, de autoria da vereadora LUCINEIS APARECIDA
BOGO. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o

Poder

Executivo.

Requerimento

n!!571/16,

de autoria da vereadora

MAYRA

ROSANNA COSTA. Não havendo quem quisesse discutir, o requerimento foi

encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nº572/16, de autoria do
vereador JOSÉ COUTO DE JESUS. Os vereadores JOSÉ COUTO DE JESUS, LUCINEIS
APARECIDA BOGO, RONEI COSTA MARTINS SILVA e JORGE DE FREITAS discutiram o

requerimento. Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi
encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nº573/16, de autoria do
vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS . O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS discutiu o requerimento: "Senhor Presidente, nobres pares, público presente,
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eu quero, eu faço uma uma, nesse requerimento, eu fui indagado por cidadãos me
perguntan do qual seria o destino das águas captadas no Piscinão. E eu confesso,
Senhor Presidente, que eu não soube responder, mas me parece que o destino daquele
volume intenso de água que será captado e será reservado ali, o destino é o Ribeirão
Tatu . Então, eu acho que diante de uma obra que veio do governo passado, esse
governo teve três anos e meio pro fazer estudo e colocar uma quantidade de água que
vai ser armazenada ali pro ser descartada é um despropósito muito grande. Então eu
to pedindo a solicitação, através do Prefeito, para que ele informe isso e também nós
tivemos na última sexta-feira, que foi o último dia pro que se fizesse apresentação de
obras, a inauguração deste Piscinão, com foguetório com uma quantidade grande de
comissionados presentes, e nós tivemos ali uma verdadeira festa, com banda de
música como é peculiar deste governo fazer, fazer festa antes de acontecer. Acontece,
Senhor Presidente, que eu não sei se esta obra de fato foi acabada. Existe uma lei de
autoria deste vereador que fala assim : fica proibido ao Poder Executivo Municipal de
realizar solenidade, cerimônia ou qualquer ato de inauguração de obras públicas
incompletas. Compreende-se como obra incompleta as obras, aquela que não tenha
sido concluída em todas as etapas, especificações previstas no seu projeto. A vedação
prevista nesta lei abrange igualmente as obras que dependem de vistoria e liberação
por parte do Corpo de Bombeiros. E o artigo quarto: o descumprimento da proibição
prevista no artigo primeiro ensejará na prática de infração político administrativa.
Acontece, Senhor Presidente, que o próprio Prefeito Municipal disse que a obra não
estava acabada, quer ver? " Foi transmitido um áudio da fala do Senhor Prefeito
Municipal na inauguração da obra do "Piscinão" do Tiro de Guerra. 'Tntão está dito

pela própria boca do Prefeito que a obra não foi concluída e não precisa de muita
coisa, basta você andar no entorno ali do Piscinão, as calçadas estão arrebentadas
ainda, existe muita necessidade de conclusão da obra ainda, aqui em cima se nós
andarmos na Fabrício Vampré tá tudo arrebentado ainda lá, e quando se entende
obra concluída é conclusão. Aliás, uma coisa importantíssima que o Executivo deveria "'
de fazer até em detrimento da importância que é a ALA seria de fato dar um
acabamento melhor pro vestiário, não foi dado, a pista não foi adequadamente
colocada, oh! mas não veio subsídio para isso, coloque, é o esporte e a saúde das
pessoas que muitas e muitas delas que ali trabalham ou praticam exercício no dia a
dia e simplesmente foi inaugurada num ato abusivo por parte do Executivo, abusivo
porque não se concluiu a obra. Qual é a necessidade de se inaugurar no último dia que
se pode de fato inaugurar uma obra para a população? Meramente politicagem.
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Então, Senhor Presidente, eu até solicito aí a esta Casa de Leis que tome-se
providências, e nós temos um Corpo Jurídico capaz de fazer isso daí para que seja de
fato levantado essa questão e seja dado encaminhamento adequado nesta questão,
porque nós não podemos em hipótese algum admitir fatos políticos que só vem a
macular a imagem do Executivo mais uma vez. Muito obrigado Senhor Presidente". O
Presidente solicitou

à

Segunda Secretaria para que transcrevesse a fala do vereador

JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS e encaminhou a denúncia feita

à

Comissão de

Fiscalização e Atos do Poder Executivo. Os vereadores RONEI COSTA MARTINS SILVA
e SIDNEY PASCOTTO discutiram o requerimento.

O vereador JOSÉ EDUARDO

MONTEIRO JÚNIOR discutiu o requerimento: "Senhor Presidente, nobres pares,

público que nos acompanha pelos mais diversos meios de comunicações e plateia
presente, concordo em parte com o vereador Lemão sobre a importância da obra para
os moradores e comerciantes da região do Mercado Modelo, só que quando o próprio
vereador fala que a obra foi entregue antes do prazo incompleta, diga-se de
passagem, eu acho que fica muito claro o interesse do Prefeito em se entregar uma
obra antes do prazo, pro que principalmente ano eleitoral, política. Simplesmente,
simplesmente com objetivos políticos e nesse sentido que o vereador Júlio César falou
aí Senhor Presidente eu peço também que seja tomada providência pela Câmara
Municipal a respeito também do museu que foi reaberto sem acessibilidade. Eu acho
que qualquer cidadão aqui que quer abrir um estabelecimento, que quer abrir uma
empresa, primeiramente hoje o Município ele pega o que? Acessibilidade. O Município
muito cobra do cidadão, mas nos prédios, nos próprios públicos não temos
acessibilidade e a Câmara Municipal aqui, parabenizo mais uma vez o vereador Ronei,
quando na gestão dele iniciou-se todo o projeto de acessibilidade da Câmara
Municipal, terminando na gestão do vereador Nilton César dos Santos, podendo falar
que a Câmara Municipal hoje é acessível a todos os cidadães da nossa cidade. Eu acho
que o Poder Público uma vez que ele começa inaugurar obra aqui, obra ali, até o prazo
que era até sexta-feira com acessibilidade ou não o que que ele tem feito Senhor
Presidente, é única e exclusivamente com objetivos de palanque político, palanque
político. Então é nesse sentido eu peço que esta Casa aqui tome providências em
relação a essas inau gurações que tem sido feitas antes dos términos das obras em
relação a lei do nobre vereador, essa questão da infração administrativa a essas
inaugurações que tem sido feitas antes do termino das obras em relação a lei do
nobre vereador essa questão da infração político-administrativa o vereador foi uma
emenda que eu fiz no projeto pro valorizar e pro resguardar também o direito do
6
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cidadão da nossa cidade, Muito Obrigado, Senhor Presidente". Por fim o vereador
ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA também discutiu o requerimento. Não havendo mais

quem quisesse discutir, o Presidente determinou que a denúncia do vereador JOSÉ
EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR fosse transcrita e encaminhada à Comissão de

Fiscalização e Atos do Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo nºlB/16, de
autoria do vereador SIDNEV PASCOTTO. Encaminhado às comissões competentes.
Requerimento nºS74/16, de autoria do vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE.

Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o
Poder

Executivo.

Requerimento

nºS75/16,

de

autoria

da

vereadora

ÉRIKA

MONTEIRO MORAES. Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi

encaminhado para o Poder Executivo . Requerimento nºS76/16, de autoria do
vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. Não havendo mais quem quisesse
discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento
nºS77 /16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Não havendo

mais quem quisesse discutir, o requerimento foi encaminhado para o Poder
Executivo . Requerimento nº578/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA
DOS SANTOS. Não havendo mais quem quisesse discutir, o requerimento foi

encaminhado para o Poder Executivo . Requerimento nºS79/16, de autoria da
vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA. Não havendo mais quem quisesse discutir,
o requerimento foi encaminhado para o Poder Executivo . Por não haver mais tempo
hábil, a Presidência encerrou o Expediente e deu início às explanações das Tribunas
Livres. A sessão foi suspensa. O Presidente solicitou aos vereadores ÉRIKA CHRISTINA
TANK MOVA e JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS que conduzissem o Senhor Daniel

Silva para utilização da primeira tribuna . O Presidente solicitou aos vereadores
EDIVALDO SOARES ANTUNES e JOSÉ ROBERTO BERNARDO que conduzissem o

Senhor Luiz Henrique Beraldo para utilização da segunda tribuna . O Presidente
solicitou aos vereadores ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA e JOSÉ ROBERTO BERNARDO
que conduzissem o Senhor Silvio Félix da Silva para utilização da última tribuna. O
Presidente comunicou que não haveria Intervalo Regimental. A Sessão foi reabert~
em sua Ordem do Dia. A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário SIDNEV
PASCOTTO que realizasse a chamada dos Senhores (as) vereadores(as) : ALOÍZIO

MARINHO

DE

ANDRADE

(Presente),

ANDRÉ

HENRIQUE

DA SILVA

(Presente),

ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS (Presente), DARCI REIS DE SOUSA (Presente),
EDIVALDO SOARES ANTUNES (Presente), ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (Presente),
ÉRIKA MONTEIRO MORAES (Presente), JORGE DE FREITAS (Presente), JOSÉ COUTO DE
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JESUS (Presente), JOSÉ FARID ZAINE (Ausente), JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR
(Presente), JOSÉ ROBERTO BERNARDO (Presente), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS
(Presente),

LUCINEIS APARECIDA BOGO

(Presente),

LUIS

FERNANDO SILVEIRA

(Presente), MAYRA ROSANNA COSTA (Presente), NILTON CÉSAR DOS SANTOS
(Presente) , RAUL NILSEN FILHO (Presente), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Presente),
SIDNEY PASCOTTO (Presente) e WILSON NUNES CERQUEIRA (Presente) . Havendo
número regimental a Presidência deu por iniciada a discussão e votação da matéria da
Ord em do Dia . O vereador RONEI COSTA MARTINS SILVA solicitou uma Questão de
Ord em para comentar a Tribuna Livr e do ex-prefeito Silvio Félix . O Presidente
comunicou que o Senhor Prefeito Municipal havia enviado um ofício retirando o
proj eto da Pauta e da Casa de Leis. O vereador JORGE DE FREITAS comentou, por
me io de Questão de Ordem , sobre o plebiscito a ser feito sobre a questão do Horto
Florestal. Item I da Pauta: Projeto de lei nº 139/16, de autoria do Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, que revoga as Leis no 2.398, de 18 de outubro 1990, no
2.556, de 23 de dezembro de 1991, no 2.895, de 22 de abril de 1998, no 3.034, de 20
de novembro de 1998, no 3.138, de 25 de outubro de 1999 e no 3.679, de 10 de março
de 2004. O projeto foi retirado por meio de ofício do Poder Executivo . Item 11 da
Pauta: Projeto de lei Complementar nº 16/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 442 de 12 de
janeiro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Diretor TerritorialAmbiental do Município de Limeira e dá outras providências . O projeto foi retirado
por meio de ofício do Poder Executivo. A sessão foi suspensa para que o VicePresidente assumisse os trabalhos da se ss ão. A sessão foi reaberta . Item 111 da Pauta:
Redação Final do Projeto de lei nº 273/15, de autoria do vereador NllTON CÉSAR
DOS SANTOS, que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas

com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção,
doenças incapacitivas e degenerativas e dá outras providências . Não havendo quem
qui sesse impugnar, a Redação Final foi encaminhada para votação simbólica. Os
sentados aprovam e os de pé rejeitam. A Redação Final foi aprovada por todos os "'
vereadores presentes no Plenário. A sessão foi suspensa para que o vereador NILTON
CÉSAR DOS SANTOS reassumisse os trabalhos da Presidência . A sessão foi reaberta.

Item IV da Pauta : Redação Final do Projeto de lei nº 124/16, de autoria do vereador
WILSON NUNES CERQUEIRA, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município

de Limeira o "Dia Municipal de Apoio ao Paciente de Doenças Raras" e dá outras
provid ências.

Não

havendo

quem

quisesse

impugnar,

a

Redação

Final

foi
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encaminhada para votação simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. A
Redação Final foi aprovada por todos os vereadores presentes no Plenário . Item V 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
proj eto foi prejudicado por apresentação de emendas. Item VI da Pauta: Projeto de
lei

nº

117/16, de autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA, que altera o art.

49 e 59 da 5.166 de 18 de setembro de 2013, que foi alterada pela n9 5.269/2014 e Lei

nº 5.503/2015 e dá outras providências . O projeto foi prejudicado por apresentação
de emendas. Item VIl da Pauta: Projeto de lei

nº

152/16, de autoria do Senhor

Prefe ito Municipal, que altera dispositivos da Lei nº 2834, de 27 de junho de 1997,
alterada pela Lei no 3149, de 30 de novembro de 1999 e dá outras providências. O
projeto foi prejudicado por apresentação de emendas. O Presidente solicitou ao
Prim eiro Secretário que fizesse a chamada da Palavra Livre. O vereador ALOÍZIO
MARINHO DE ANDRADE para comunicar os 35 anos da Paróquia Santa lzabel no

Parque Hipólito e convidou os presentes. Além deste informe, o vereador ALOÍZIO
MARINHO DE ANDRADE comentou que não caberia plebiscito para a questão de

negociação do Horto Florestal, pois o local pertence à União, e defendeu que a
população que mora no local não deve ser retirada. O uso da Palavra Livre foi
disp ensado pelos demais vereadores inscritos. A vereadora MAYRA ROSANNA COSTA
lembrou aos membros, por meio de Questão de Ordem, da reunião da Comissão de
Saúde no dia seguinte, às 9h. O vereador WILSON NUNES CERQUEIRA saudou, por
meio de Questão de Ordem, os companheiros Fabinho, da Juventude do PT e Claudio
Marques, militante do PT. O vereador WILSON NUNES CERQUEIRA ainda comentou
que na próxima sessão discorreria a respeito da presença do ex-prefeito cassado Silvio
Féli x na presente sessão. Não havendo mais quem quisesse usar a palavra, a
Presidê ncia encerrou os trabalhos, convocando os (as) Senhores (as) vereadores (as)
para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia onze de julho de dois mil e dezesseis, segunda-feira, às 18h. A Sessão foi encerrada . PLENÁRIO VEREADO'R
VITÓRIO BORTOLAN, quarto dia do mês de junh9 de dois mil e dez:sseis. Eu LUCINEIS
APARECIDA BOGO

' ,
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\

Diretora, redigi. Eu LIANDRA SANTAROSA
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Assessora Parlamentar da Segunda Secretaria, digitei. Eu VANDERY FERNANDES DE
.

MORAES
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da Primeira Secretaria, conferi a_presente Ata .
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