ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

12/12/16

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
Segu nda Secretária ....................................... SRA. LUCINEIS APARECIDA BOGO

Ao décimo segundo dia do mês de dezembro 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 . A Presidência comunicou que seriam enviados
........,_;..---/)(

Ofícios de Condolências às famílias enlutadas . O Primeiro Secretário realizou a
leitura do nome dos falecidos . O Presidente comunicou aos Senhores vereadores
que em observação ao caput do Artigo 276 da resolução nº44, o Expediente será
reduzido em trinta minutos. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
procedesse as leituras das matérias, começando com as 1} Matérias recebidas do
Executivo . O primeiro Secretário comunicou que não havia matérias do Senhor
Prefeito . 2) MATÉRIA RECEBIDA DOS {AS) SENHORES (AS) VEREADORES {AS):
Projeto de Decreto Legislativo nº39/16, de autoria da vereadora LUCINEIS
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APARE CIDA BOGO. Encaminhado às comissões competentes . SUBSTITUTIVO
nºSS/16, Ao projeto de lei Nº 118/16 de autoria do vereador ANTÔNIO FRANCO
DE MORAIS. Encaminhado às comissões competentes . A Sessão foi suspensa por
um min uto . A Sessã o foi reaberta. O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS
Solicitou uma Qu estão de Ordem, que foi dispensada pelo Proponente. Ao
primeiro secretário para a leitura dos requerimentos: Houve um acordo entre as
lideranças para qu e os requerimentos fossem discutidos e aprovados em blocos; O
preside nte solicitou a anuência verbal dos líderes: JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ
ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS e WILSON NUNES CERQUEIRA.
Houve concordânci a dos líderes. Ao Primeiro Secretário para leitura em bl ocos:
REQUE RIMENTOS Nº752/16 ao 777/16. A PRESIDÊNCIA colocou os requerimentos
em discussão; Não havendo quem quisesse discutir, foi encaminhado ao Executivo :
A pedid o do Verea dor JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS a sessão foi susp ensa
por um minuto; A sessão fo i reaberta . Ao Primeiro Secretário para leitura da
Moção: MOCÃO DE APLAUSO NºllS/16 Ao JORNAL TRIBUNA DE LIMEIRA Pelo
primeiro ano de funcionamento, de autoria do Vereador BRUNO ARCARO
BORTOLAN . A MOÇÃO DE APLAUSO Nº115 foi RECEBIDA PELA MESA e coloca da
em discussão, não havendo quem quisesse discutir a moção foi encam inha para
votação. O presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por
meio do sistema eletrônico de votação . A moção foi aprovada por todos os
veread ores presente no plenário . O Primeiro Secretário fez a leitura do PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº34/16. Que altera e acrescenta dispositivo a resolu ção
NºSSB/14 de 11 de Fevereiro de 2014 que trata da formação e da s atribuições do
conselh o da ESCOLA LEGISLATIVA PAULO FREIRE. De autoria da mesa Diretora,
Veread ores NILTON CÉSAR DOS SANTOS, JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JUNIOR,
SIDNEY PASCOTTO e LUCINEIS APARECIDA BOGO. O PROJETO foi recebido pela
presidên cia e encamin hado as comissões. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº35/16. Que
Altera e acrescenta dispositivo da resolução Nº600/15 Alterada Resolução
Nº625/15 e da outras providências, de Autoria da mesa Diretora, NILTON CÉSAR
DOS SANTOS, JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JUNIOR, SIDNEY PASCOTTO e LUCINEIS
APARE CIDA BOGO. O PROJETO foi recebido pela mesa diretora e encam inhad o as
comissõ es. O PRESIDENTE comunicou que a sessão estaria suspensa, para qu e os
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VEREADORES pudessem ouvir o Secretário ALEX ROSA, que já se encontrava na
sala de reuniões . A Sessão foi reaberta, e o Presidente encerrou a sessão devido ao
expediente ser reduzido . O PRESIDENTE comunicou que seria realizada a entrega
de título de CIDADÃO LIMEIRENSE ao PROFESSOR FLÁVIO VERGES CAPPA O
Verea dor JOSÉ FARID ZAINE Representou o autor da propositura O SR. EDVALDO
SOAR ES ANTUNES {DINHO). O VEREADOR JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JUNIOR
Pediu uma questão de ordem, e fez um requerimento que após a entrega do título
de ci dadão, que partissem diretamente para ordem do dia com dispensa do
intervalo regimental, A Presidência consultou as Lideranças de Bloco: JOSÉ FARID
ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS e WILSON NUNES
CERQUEIRA, houve concordância dos líderes e o EXPEDIENTE foi encerrado. Após a

entrega do título se iniciaria a Ordem do Dia para a apreciação dos itens da pauta.
Haven do número regimental a sessão foi reaberta em sua ORDEM DO DIA. Item I
da Pauta: Redação Final ao Projeto de Lei Nº 204/2016 de autoria do
Excelentíssimo Prefeito Municipal - Dispõe sobre a qualificação de entidades sem

fins lu crativos como organização sociais cujas atividades sejam dirigidas a saúde e
dá ou tras providências. Não havendo quem quisesse discutir ou impugnar, a
redaçã o fo i encaminhada para votação . O Presidente solicitou aos vereadores que
registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. A redação final
foi aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presente no Plenário. A
verea dora LUCINEIS APARECIDA BOGO Solicitou uma questão de ordem, para que
houvesse inversão de pauta de Nº XIV. O Presidente solicitou a anuência dos
líderes : JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS e
WILSON NUNES CERQUEIRA, a inversão de pauta foi aprovada . Item XIV da Pauta:
Projeto de Lei Complementar Nº26/16 de autoria do Excelentíssimo Prefeito

Municipal, que altera o dispositivo da lei complementar Nº190 de 22/12 de 1997
suas alterações e dá outras providências, o Projeto não continha emendas e o
parece r é favorável, o projeto foi a discussão. Os vereadores {as) LUCINEIS
APARECIDA BOGO, JORGE DE FREITAS, BRUNO ARCARO BORTOLAN e JÚLIO
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS discutiram o projeto . O projeto foi encaminhado

para votação . O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos
por m eio do sistema eletrônico de votação . O projeto foi aprovado com o voto
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favorável de todos vereadores presente no Plenário. O Presidente parabenizou a
todos os Representantes dos Bairros que estavam presente no Plenário . O
vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JUNIOR Solicitou uma de Questão de Ordem,
para que houvesse inversão de pauta de Nº XIII. O Presidente solicitou a anuência
dos líderes: JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ ROBERTO BERNARDO, JOSÉ COUTO DE JESUS
e WILSON NUNES CERQUEIRA, a inversão de pauta foi aprovada. Item XIII da
Pauta: Projeto de Lei Nº 248/2016 de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO
MONTE IRO JUNIOR, que Inclui no Calendário de Eventos do Município a o Sarau

Hip Hop Limeira, a ser realizado anualmente no mês de novembro . O projeto não
continha emendas e o parecer foi favorável. O Vereador JOSÉ EDUARDO
MONTEIRO JUNIO discutiu o projeto e cedeu uma parte de seu tempo regimental

ao Sr. Claudio (Barba), para falar do Projeto , O vereador RONEI COSTA MARTINS
SILVA, também discutiu o projeto . Não havendo mais quem quisesse discutir, 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 vereadores presente no Plenário . Ao Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO
para a leitura do Requerimento: Requeremos com fundamento na letra b do Inciso

primeiro do Artigo 192 do regimento interno desta Câmara Municipal que o projeto
de lei complementar 22/2016 de

autoria do Excelentíssimo Prefeito Municipal

PAULO CÉZAR JU NQUEIRA HADICH, que dispõe sobre o reconhecimento do

loteamento distrito industrial Aeroporto 11, no Município de Limeira e seu
enquadramento como urbano e respectivo zoneamento e da outras providência, ~-r-~._...
tramite, sobre regimento de urgência especial conforme dispõe o Artigo 190 e
seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. JUSTIFICATIVA : O
projeto de lei complementar 22/2016 de autoria do Excelentíssimo Prefeito
Municipal PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH, que dispõe sobre o reconhecimento
do loteamento distrito industrial Aeroporto 11, no Município de Limeira e seu
enquadramento como urbano e respectivo zoneamento e da outras providência,
necessita de regimento 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
4
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prelecionada no Artigo 191 do Regimento interno da Câmara Municipal de Limeira,
Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos Doze dias do Mês de Dezembro de Dois
M il e Dezesseis. Assinaram o Requerimento, os (as) Vereadores (as) : ALOÍZIO
MARINHO DE ANDRADE, ANDRÉ MOISÉS DA SILVA, ANTÔNIO FRANCO DE
MORAIS, BRUNO ARCARO BORTOLAN, DARCI REIS DE SOUSA, ÉRIKA CHRISTINA
TANK MOVA, JORGE DE FREITAS, JOSÉ COUTO DE JESUS, JOSÉ FARID ZAINE, JOSÉ
ROBERTO BERNARDO, JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, LUCINEIS APARECIDA
BOGO, MAYRA ROSANA COSTA, SIDNEY PASCOTTO, WILSON NUNES CERQUEIRA,
RAU L NILSEM FILHO. O Presidente informou que

o

requerimento estava em

ordem, não cabendo discussão, mas apenas encaminhamento de votos pelas
lidera nças e sendo dispensado. O requerimento foi encaminhado para votação . O
Presid ente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do
sistem a eletrônico de votação. O projeto foi aprovado com o voto favorável de
todos vereadores presente no Plenário. O presidente comunicou que haveria mais
um Requerimento a ser lido, para dispensa do intervalo Regimental. Antes nomeou
o Vereador JOSÉ FARID ZAINE, Como Relator. A Presidência solicitou ao Primeiro
Secretário que fizesse a leitura . REQUERIMENTO: Requeremos

à Presidência da

Mesa Diretora nos termos do inciso VIII do Artigo 58 do Regimento interno da
Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo
regim ental de trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Limeira, para votação do Projeto de Lei Complementar Nº 22/2016 de Autoria do
Excel entíssimo Senhor Prefeito - PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH, que dispõe
sobre o reconhecimento do Loteamento distrito industrial

Aeroporto 11 no

Município de Limeira e seu enquadramento como urbano e respectivo zoneamento
e da outras providência, necessita de regime especial de tramitação . Plenário
Vereador vitória Bortolan aos Doze de Dezembro de Dois Mil e Dezesseis. JOSÉ
COUTO DE JESUS Líder do bloco PSB,PSC, PRB. JOSÉ FARID ZAINE Líder do Bloco
PROS, PR, PPS. JOSÉ ROBERTO BERNARDO Líder do Bloco PSD, PSDB, DEM,
SOLI DARIEDADE. WILSON

NUNES CERQUEIRA Líder do Bloco

PT,

PMDB.

Justificativa a proposição tem por finalidade o melhor desenvolvimento dos
trabalh os . Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos Doze dia do Mês de Dezembro
de Dois Mil e Dezesseis. JOSÉ COUTO DE JESUS Líder do bloco PSB,PSC, PRB. JOSÉ
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FARID ZAINE Líder do Bloco PROS, PR, PPS. JOSÉ ROBERTO BERNARDO Líder do
Bloco PSD, PSDB, DEM, SOLIDARIEDADE. WILSON NUNES CERQUEIRA Líder do
Bloco PT, PMDB. A Presidência comunicou que o Requerimento estava em ordem,
conten do as assinaturas dos líderes dos Blocos. Sendo dispensado o Intervalo
Regim ental. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do
parece r do Relator especial. Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Limeira,
Parecer: Processo N2 4271/16 de interesse do Senhor Prefeito Municipal. Assunto
Projeto de Le i Complementar N2 22/16 dispõe sobre o reconhecimento do
Loteam ento distrito industrial Aeroporto 11 no Município de Limeira e seu
enqua dramento como urbano e respectivo zoneamento e da outras providência,
Excelentíssimo Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Limeira. Relatório
especi al, Nobres colegas no uso e desempenho de minhas funções legais e
regim entais procedeu à exame do presente projeto de lei complementar 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 Excelentíssimo Senhor Vereadores desta excelsa Câmara Municipal de
Limeira. PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN aos Doze Dias do Mês de
Dezembro de Dois Mil e Dezesseis, VEREADOR JOSÉ FARID ZAINE, Relator
Especial . O parecer está favorável e apto para ir a votação . O Vereador JÚLIO
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS discutiu o projeto. O projeto foi encaminhado para
votaçã o. O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por
meio do sistema eletrônico de votação . O projeto foi aprovado com o voto
favorá vel de t odos vereadores presente no Plenário. Os (as) Vereadores (as),
ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE, JOSÉ FARID ZAINE, ÉRIKA CHRISTINA TANK
M OVA, Justificaram o voto . Item 11 da Pauta: Projeto de Lei N2 187/2016 de
Autori a do Vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE que dispõe que toda
pessoa tenha o direito a um acompanhante em exames realizados através de
sedação na rede Pública, Hospitais Privados e Clínicas que disponibilizam desses
serviços no Mun icípio de Limeira, e dá outras Providências. O Projeto contém uma
emend a e parecer é favorável, está agora em discussão a emenda de N2 203 sobre
o protocolo 3741. Com a palavra O nobre Vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS
SANTOS, Que discutiu o Projeto juntamente com a emenda e a ementa que foi
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feita por ELE no projeto; Foi pedido a anuência dos vereadores que fazem parte da
const ituição CCJ , para a aprovação . Presidência comunicou que todo acordo feito
em Pl enário se sobressai A Presidência comunicou que precisaria da anuência dos
líderes para aprovação do acordo. A sessão foi suspensa por um minuto. A sessão
foi re aberta . Os líderes de bloco, aprovaram o acordo. O Presidente solicitou aos
verea dores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de
votaçã o . A emenda foi aprovada com o voto favorável de todos vereadores
presente no Plenário. O Vereador proponente ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE
discuti u o projeto juntamente com a emenda, e não havendo quem quisesse
discut ir, A Presidência coloca agora em votação o Projeto com a emenda. O
Presi dente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do
sistem a eletrônico de votação. O Projeto com a emenda foi aprovado com voto
favorá vel de todos vereadores presente no plenário . Item 111 da Pauta: Projeto de
Lei Nº 218/2016, de autoria do Vereador LUIS FERNANDO SILVEIRA, Que perpetua
o nom e do Sr. GENOR BENEDICTO FOMIGARI, à Rua Projetada 03 do Res idencial
Santa Clara no município de Limeira . O Projeto não continha emenda e o parecer
foi fa vorável, não havendo quem quisesse discutir, o Projeto foi a votação. O
Presi dente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do
sistem a eletrônico de votação. O Projeto foi aprovado com o voto favorável de
todos vereadores presente no Plenário. Item IV da Pauta: Projeto de Lei Nº
226/ 2016, de Autoria do Vereador JOSÉ FARID ZAINE, Que Perpetua o Nome de
PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA à ADOM- Assessoria Departamental de Odontologia
Munici pal. O Projeto não continha emenda e o parecer é favorável. O Vereador
JOSÉ FARID ZAINE discutiu o Projeto, e não havendo quem mais 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 vereadores presente no Plenário . Item V
da Pauta: Projeto de Decreto Legislativo Nº 227/2016 de Autoria do Vereador
RONEI COSTA MARTINS SILVA, O Projeto não continha emenda e o parecer fo i
favorá vel. 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
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favorável de todos vereadores presente no Plenário. Item VI da Pauta: Projeto de
Decreto legislativo Nº 30/2016 de autoria do Vereador ANDRÉ MOISÉS DA SILVA,

Que Concede o título de Cidadão LIMEIRENSE AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR ELIAS
DOS SANTOS Pelos Relevantes Serviços prestado ao Município de LIMEIRA. O
projeto não continha emenda e o parecer foi favorável. O Vereador ANDRÉ
MOISÉS DA SILVA discutiu o Projeto. Não havendo quem mais 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 vereadores presente no Plenário. O
Vereador JOSÉ FARID ZAINE Pediu uma questão de ordem. A sessão foi suspensa
por um minuto . A sessão foi reaberta com o Vice Presidente JOSÉ EDUARDO
MONTEIRO JÚNIOR presidindo a sessão. Item VIl da Pauta: Projeto de Decreto
Legislativo Nº 33/2016 De Autoria do Vereador WILSON NUNES CERQUEIRA que

concede o título de CIDADÃO LIMEIRENSE À ILUSTRÍSSIMA SENHORA MARIA
APARECIDA CAMPOS 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 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 vereadores
presente no Plenário. Item VIII da Pauta: Projeto de Lei Nº 239/2016 De autoria
do Vereador RAUl NllSEN FILHO que Perpetua o Nome da SENHORA VITÓRIA
MENEGHETII HERGERT em uma das Ruas, Avenidas, Praças ou Logradouros Público
do Município de LIMEIRA e dá Outras Providências. O projeto contém um
substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão

o substitutivo

Nº 53

protocolado sobre o Nº 4576/2016 do Nobre Vereador RAUL NILSEN FILHO. Não
havendo quem quisesse discutir. O Projeto foi encaminhado para Votação. O
Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do
sistem a eletrônico de votação . O Projeto foi aprovado com o voto favorável de
todos vereadores presente no Plenário. O Presidente comunica que foi aprovado o
substitutivo ao projeto de Nº 240/2016 e comunica que fica prejudicado o projeto
original. Item IX da Pauta: Projeto de lei Nº 240/2016 De autoria do Vereador
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RAUL NILSEN FILHO que Perpetua o Nome do SENHOR SIDNEY FINOTII em uma
das Ruas, Avenidas, Praças ou Logradouros Públicos do Município de LIMEIRA e da
outras Providências . O Projeto não continha emendas e o parecer foi favorável.
Não havendo quem quisesse discutir. O Projeto foi encaminhado para Votação. O
Presi dente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do
sistema eletrônico de votação. O Projeto foi aprovado com o voto favorável de
t odos vereadores presente no Plenário. Item X da Pauta: Projeto de Lei Nº

242/2016 De Autoria do EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL, que institui no
Calen dário Oficial de

Eventos do Município de Limeira o Projeto "CAPA -

Camp anha de Popularização das Artes" e dá outras providências. O Projeto não
conti nha emendas e o parecer foi favorável. O projeto foi a discussão e não
haven do quem quisesse discutir. O Projeto foi encaminhado para Votação . O
Presi dente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do
siste ma eletrônico de votação . O Projeto foi aprovado com o voto favorável de
todos vereadores presente no Plenário. Item XI da Pauta: Projeto de Lei Nº

243/2016 De Autoria do EXCELENTÍSSIMO SENHOR Prefeito Municipal PAULO
CEZAR JUNQUEIRA HADICH que Institui no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Limeira o projeto "Cine Escola" e da outras providências. O projeto
não continha emendas e o parecer foi favorável. O projeto foi a discussão e não
haven do quem quisesse discutir. O Projeto foi encaminhado para Votação. O
Presi dente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do
sistem a eletrônico de votação. O Projeto foi aprovado com o voto favorável de
todos vereadores presente no Plenário. Item XII da Pauta: Projeto de Lei Nº

244/ 2016 De autoria do EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO Municipal de Limeira.
Que institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Limeira o Projeto
"Cultu ra e Artes para Crianças" e da outras providências. O projeto não continha
emen das e o parecer foi favorável. O projeto foi a discussão e 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
votaçã o. O Projeto foi aprovado com o voto favorável de todos vereadores
presente no Plenário . Item XV da Pauta: Proposta de Emenda à lei Orgânica Nº

1/2016 De Autoria da Mesa Diretora. O Presidente comunicou que por se tratar de
9
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um ite m da Mesa Diretora, haveria necessidade da substituição dos seus membros.
Foi nomeado pelo Presidente os seguintes membros, os Vereadores (asL
PRESI DENTE JÚLIO CÉSAR PEREIRA DO SANTOS, VICE PRESIDENTE JOSÉ ROBERTO

BE RNARDO, PRIMEIRA SECRETÁRIA ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA, SEGUNDO
SECRETÁRIO JOSÉ FARID ZAINE. A sessão foi suspensa por um minuto para
recom posição da mesa. A sessão foi reaberta. Item XV da Pauta: Proposta de

Emenda à lei Orgânica Nº 1/2016 De autoria da Mesa Diretora. Que Altera o Caput
do Arti go 16 da Lei Orgânica do Município de Limeira . A Proposta não continha
emen das e parecer foi favorável. A Proposta foi a discussão e não havendo quem
quisesse discutir, A Proposta foi encaminhada para Votação. O Presidente solicitou
aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de
votaçã o. A Proposta foi aprovada com o voto favorável de todos vereadores
presen te no Plenário . A sessão foi suspensa para troca dos membros da Mesa. O
Presidente comun ica uma questão de Ordem do Vereador SIDNEY PASCOTIO Que
falou sobre a Moção da Sessão anterior Referente Ao SUPERIOR TRIBUNAL
FEDERAL, e fez a leitura de uma nota da CNBB em favor da VIDA HUMANA. O
PRESI DENTE comunicou uma questão de ordem do Vereador WILSON NUNES

CERQUEIRA, que fala sobre o Projeto votado nesta Casa, referente aos terceiros
assessores e que ainda não foi promulgado e pediu esclarecimento . O Presidente
dá escl arecimento do projeto e fala sobre a comunicação que estaria sendo feita
na Prefeitura com o Senhor Prefeito . O PRESIDENTE comunicou uma questão de
ordem do Vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE que fala sobre a sua
indign ação contra o atual Governo Federal e a Alguns Membros do Congresso
Nacion al e Senado Federal, relacionados a graves fatos de corrupção . O
PRESID ENTE comunicou uma questão de ordem do Vereador JORGE DE FREITAS
que ta mbém expressa a sua indignação contra o atual Governo Federal e a Alguns
Membros do Congresso Nacional e Senado Federal, relacionados a graves fatos de
corrup ção . O PRESIDENTE comunicou que havia dois convites. A entrega Medalha
GUARACI RABESCO no dia 13/12/16 as 19 horas aos Pastores que se destacaram
por seus trabalhos religiosos e sociais desenvolvidos em prol da comunidade. E
também o Premio Destaque de Contabilidade, Medalha LUCA PACIOLI no dia

16/12/16 as 19 horas destinado aos profissionais e empresas contábeis do
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Municípi o. O PRESIDENTE fez a chamada do uso da Palavra Livre que foi
dispensado pelos vereadores inscritos. Não havendo mais quem quisesse usar a
palavra, a Presidência encerrou os trabalhos, convocando os (as} Senhores (as}
vereadores (as) para a última Sessão Ordinária do ano, a realizar-se no dia
dezenove de dezembro de dois mil e dezesseis, segunda-feira, às 18h. A Sessão fo i
encerrada. PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, décimo segundo dia do

u SIDNEY PASCOTTO

------ /
Q.tretora, conferi a presente Ata .
/

Primeiro Secretário da Mesa

, ")...:(~...._......o.
UARDO MONTEIRO JÚNI

1º Secretário

2º Secretária

11

