ESTADO DE SÃO PAULO -BRASIL

19/12/16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Presi dente .... ...... ...... ...................................... SR. NILTON CÉSAR DOS SANTOS
Vice-Presidente .................................. SR. JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR
Primeiro Secretário ....................................................... SR. SIDNEY PASCOTTO
Segu nda Secretária ....................................... SRA. LUCINEIS APARECIDA BOGO

Ao décim o nono 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 Presidê~cia solicitou o vereador Primeiro Secretário Sidney Pascotto que
procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi executado o Hino de
Limeira. Antes de iniciar a sessão o Presidente Nilton César dos Santos solicitou 1
(um) minuto de silêncio em homenagem ao Senhor Dom Evariste Arns . 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 Cinco de Dezembro 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 Cinco de Dezembro de Dois Mil
e Dezesseis foi aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário . O Presidente mencionou sobre a presença de Vereadores do Quadriênio
2017 a 2012 presentes na sessão. O Presidente colocou em votação a Ata do dia

-

Doze de Dezembro de Dois Mil e Dezesseis. Não havendo quem quisesse discutir ou
impugnar, a ata foi encaminhada para votação. O Presidente solicitou aos
vereado res que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de

votação.-:}J~
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A at a do dia doze de dezembro de dois mil e dezesseis foi aprovada com o voto
favorá vel de todos os vereadores presentes no Plenário. O Presidente comunicou
que o Expediente seria reduzido a trinta minutos, em razão da votação da Redação
Final da LOA 2017. A partir do presente momento. A Presidência comunicou que
seriam enviados Ofícios de Condolências às famílias enlutadas. O Primeiro Secretário
realizo u a leitura do nome dos falecidos. O Presidente deu as boas-vindas a todos os
presentes. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse as leituras das
matéria s, começando com as matérias recebidas do Executivo. 1) MATÉRIAS
RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: Ofício n2304/16, o qual se refere a

prorrogação de 15 (quinze) dias dos prazos de ofícios (nQ732 à 749/16L
encami nhados por este Legislativo, e ofício n2 182/16 o qual encaminha Projeto de
Lei Complementar n2 27/16, PAULO CÉZAR JUNQUEIRA HADICH -

Prefeito

Municipal. Encaminhado às comissões competentes. A Sessão foi suspensa por 1
(um) minuto. Reaberta a Sessão. 2) MATÉRIAS RECEBIDAS DOS {AS) SENHORES {AS)
VE READORES (AS):

"CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. Ao Primeiro Secretário .

Projeto de Lei n2259/16, de autoria da vereadora Érika Monteiro Moraes.

Encami nhado às comissões competentes . Projeto de Lei nº260/16, de autoria da
verea dora Érika Monteiro Moraes. Encaminhado às comissões competentes .
Projeto de Lei nº261/16, de autoria do vereador Nilton César dos Santos.

Encami nhado às comissões competentes. Projeto de Lei nº262/16, de autoria da
veread ora Erika Christina Tank Moya. Encaminhado às comissões competentes .
Projeto de Lei nº263/16, de autoria do Vereador André Moisés da Silva .

Encami nhado as comissões competentes . Projeto de Decreto Legislativo n237 /16,
de autoria da Vereadora Lucineis Aparecida Bogo. Encaminhado às comissões
comp etentes. Substitutivo nº56 ao Projeto de Lei nº 255/16, de autoria da
verea dora Erika Chrisitna Tank Moya. Junte-se ao projeto e encaminhe para as
comissões . Substitutivo nº57 /16 ao Projeto de Lei n2167 /16, de autoria do
Verea dor Wilson Nunes Cerqueira e José Roberto Bernardo. Junte-se ao projeto e
encami nhe para as comissões. Sessão Suspensa por 1 (um) minuto . Sessão reaberta.
Emenda nº338/16 ao Projeto de Lei nº236/16, a qual prejudica o item XII da Pauta.

Junte-se ao projeto e encaminhe para as comissões. Requerimento 788/16, de
autoria do vereador Jorge de Freitas. O Vereador Jorge de Freitas e Aloízio Marinho
de An drade discutiram. O requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo. O
Presid ente Nilton informou que o Vereador Sidney Pascotto apresentou uma
Emen da ao item XII, e que vai assinar o projeto junto ao Senhor Wilson Nunes

r
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Cerquei ra, para que o processo não necessite ser arquivado após o térm ino desta
legislatura . Moção de Apoio nº117 /16, de autoria do vereador José Farid Zaine .
Não havendo quem quisesse discutir, a moção foi encaminhada para votação. O
Presid ente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do
sistem a eletrônico de votação. A moção foi aprovada com o voto favorável de todos
os vere adores presentes no Plenário. Moção de Aplausos nº118/16, de autoria do
verea dor Bruno Arcare Bortolan. Não havendo quem quisesse discutir, a moção fo i
encami nhada 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 f avorável de todos os vereadores presentes no Plenário. Ao Primeiro
Secretá rio . Emenda nº339 ao Projeto de Lei nº211/16, de autoria do Vereador
Sidney Pascotto, a qual prejudica o item IV. Junte-se ao projeto e encaminhe as
comiss ões . Moção de Aplausos nº119/16, 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 me io do
sistema eletrônico de votação . A moção foi aprovada com o voto favorável de todos
os vereadores presentes no Plenário. Moção de Pesar nº120/16, de autoria do
veread or José Farid Zaine. Não havendo quem quisesse discutir, a moção fo i
encami nhada 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 f avorável de todos os vereadores presentes no Plenário. Moção de Apelo

nº121/ 16, de autoria do vereador Nilton César dos Santos. O Vice-Presidente
assumiu os trabalhos e colocou a referida moção em discussão. Não havendo quem
quisesse discutir, a moção foi encaminhada para votação. O Presidente solicitou aos
verea dores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação .
A moção fo i aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário. Substitutivo

nº

58/16 ao Projeto de Lei nº234/16, de autoria do Vereador

Bruno Arcara Bortolan . Junte-se ao projeto e encaminhe para as comissões . Por não
haver m ais tempo hábil, 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 . 1) Item I da Pauta: - Redação Final

ao Projeto de Lei nº202/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
que estima a receita e fixa a despesa do Município de Limeira/SP para o exercício de
2017. A Redação Final foi aprovada com o voto favorável de todos os

0\~
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vereadore~ \

presentes no Plenário. Para elaboração do respectivo autógrafo. 2} Item 11 da Pauta~
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- Redação Final ao Projeto de Lei n!!187/16, de autoria do nobre Vereador Aloízio

Marinho de Andrade, que dispõe que toda pessoa tenha o direito a um
acompanh ante em exames realizados através de sedação na rede Pública, Hospitais
Privados e Clínicas que disponibilizam desses serviços no Município de Limeira, e dá
outras providências. A Redação Final foi aprovada com o voto favorável de todos os
vereadores presentes no Plenário. Para elaboração do respectivo autógrafo.
Questão de ordem do Vereador Wilson Cerqueira solicitando a inversão da pauta,
votando assim o item XV. Consultando a liderança, todos os vereadores líderes
disseram sim a solicitação de inversão de pauta. 15) Item XV da Pauta: - Projeto de
Lei n!!249/16, de autoria do nobre Vereador Wilson Nunes Cerqueira, que

regulamen ta o Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença
no âmbito do município de Limeira e dá outras providências. Logo após a leitura da
ementa do referido projeto, o Vereador solicitou que fosse cedido espaço para
discussão do projeto, conforme tempo regimental de sua discussão, do referido
projeto, para uso da palavra, na tribuna, do Senhor Evandro Fernandes, para que o
mesmo discorresse sobre o tema do projeto em votação . O projeto não continha
emendas e o parecer fo i favorável. Não havendo mais quem quisesse discutir, o
projeto foi encaminhado para votação . O Presidente solicitou aos vereadores que
registrass em seus votos por meio do sistema eletrônico de votação . O projeto fo i
aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. 3}
Item 111 da Pauta : Projeto de Lei n!!172/16, de autoria do nobre Vereador Rau l

Nilsen Filho, que perpetua o nome do Senhor Osvaldo Rossi em uma das ruas,
avenidas, praças ou logradouros públicos do Município de Limeira. O projeto não
contém emendas, contém 1 (um) substitutivo, o qual o parecer foi favorável. Não
havendo quem quisesse discutir, o presente Substitutivo foi encaminhado para
votação . O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por
meio do sistema eletrônico de votação. O presente Substitutivo foi aprovado com o
voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário, ficando dessa forma
prejudicado o projeto original. 4) Item IV da Pauta: - Projeto de Lei n!!211/16, de
autoria da nobre Vereadora Mayra Rosanna Gama de Araújo Silva da Costa, que
dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes para o desembarque de passageiros no
horário noturno a partir das 22 horas no itinerário dos ônibus de transporte coletivo
no município e dá outras providências. O Presente projeto foi prejudicado por
apresentação de Emenda. 5) Item V da Pauta: -Projeto de Lei n!!223/16, de autoria
do Excel entíssimo Senhor Prefeito Municipal, que altera a redação da lei no 3.234,
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de 28 de novembro de 2.000, que cria e denomina o Centro Cultural de Limeira e dá
outras provi dências. O projeto não continha emendas e o parecer foi favorável. Não
havend o 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 vere adores presentes no Plenário. 6) Item VI da Pauta:

- Projeto de Lei

Compl ementar nº24/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
que dispõe sobre a Zona de Intervenção Estratégica 4 UNIMED (ZIE-4 UNIMED) e dá
outras providências . O projeto não continha emendas e o parecer fo i favorável. Não
havend o quem quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação, a qual é
de quórum de maioria absoluta . O Presidente solicitou aos vereadore s qu e
registrass em seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. O projeto fo i
aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário.
Questão de Ordem do Vereador Bruno Arcare Bortolan, o qual discorreu sob re o
tema do referido projeto. 7) Item VIl da Pauta: - Projeto de Lei nº228/16, de
autoria do nobre Vereador Júlio César Pereira dos Santos, que perpetua o nom e do
Dr. Milton Pereira De Almeida, em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouros
públicos no Município de Limeira . O projeto não continha emendas e o parecer foi
favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi encam inhado para
votação. O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por
meio do sistema eletrô nico de votação . O projeto foi aprovado com o voto favo ráve l
de todos os vereadores presentes no Plenário. 8) Item VIII da Pauta : - Projeto de Lei

nº229/16, de autoria do nobre Vereador Júlio César Pereira dos Santos, que
perpetua o nome da Sra. Emília Chanquette em uma das ruas, avenidas, praças ou
logradou ros públicos do Município de Limeira . O projeto não continha emendas e o
parecer foi favorável.

Não havendo quem quisesse discutir, o projeto fo i

encamin hado 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. 9) Item IX da Pauta: -

Projeto de Lei nº230/16, de autoria do nobre Vereador José Farid Zaine, que inclui
no Calen dário de Eventos do Município a Feira Literária Limeirense, a ser reali zad a
anualme nte no mês de outubro. O projeto não continha emendas e o parecer fo i
favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para
votação. O Preside nte solicitou aos vereadores que registrassem seus votos po r
meio do sistema eletrônico de votação . O projeto foi aprovado com o voto favorável \
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de t odos os vereadores presentes no Plenário. 10) Item X da Pauta: - Projeto de

Decreto Legislativo nº31/16, de autoria do nobre Vereador José Farid Zaine, que
conce de o Título de Cidadão Limeirense ao reverendíssimo Padre Benedito Tadeu da
Rosa . 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
verea dores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação .
O proj eto fo i aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário. 11) Item XI da Pauta: - Projeto de Decreto Legislativo nº32/16, de autoria
do nobre Vereador José Roberto Bernardo, que concede o Diploma de Gratidão da
Cidade de Limeira e a Medalha de Mérito Cívico XV de Setembro Ordem de Tatuiby
ao Sr. Carlos Roberto Della Coletta pelos relevantes serviços prestados à cidade de
Limeira. O projeto não continha emendas e o parecer foi favorável. O Vereador José
Roberto Bernardo discutiu o referido projeto, justificando a sua criação e pedindo a
aprova ção do mesmo. 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. 12) Item XII da Pauta: -

Projeto de Lei nº236/16, de autoria do nobre Vereador Wilson Nunes Cerqueira, que
institui no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Poder
Executivo e do Poder Legislativo do Município de Limeira diretrizes de processo
seletivo simplificado para o programa de estágio remunerado destinados aos alunos
do ensi no médio, técnico e superior, e dá demais providências. O presente projeto
foi preju dicado por apresentação de Emenda. 13) Item XIII da Pauta: - Projeto de Lei

nº237 /16, de autoria do nobre Vereador Wilson Nunes Cerqueira, que perpetua o
nome do Senhor Joaquim Fernandes de Moraes à praça localizada entre a Rua Emílio
Kuntz Busch e em paralelo à Via Francisco D' Andrea, do Parque Residencial Anavec
no Mu nicípio de Limeira . O Vereado Wilson Nunes Cerqueira discutiu o referido
projeto, justificando a sua criação e pedindo a aprovação do mesmo. O Presidente
solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico
de vot ação . O projeto foi aprovado com o voto favorável de todos os vereadores
presentes no Plenário. 14) Item XIV da Pauta: - Projeto de Decreto legislativo

nº36/16, de autoria do nobre Vereador André Moisés da Silva, que concede o Título
de Ci dadão Limeirense ao Ilustríssimo Sr. Maurício Miranda de Queiroz pelos
relevantes serviços prestados ao Município de Limeira. O projeto não continha
emen das e o parecer foi favorável. O Vereador André Moisés da Silva discutiu o
referido projeto, justificando sua criação, pedindo a aprovação do mesmo. O
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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 vere adores presentes no Plenário. Para justificativa de voto os Vereadores Bruno
Arcare Bortolan, Erika Christina Tank Moya, André Moisés da Silva, Aloízio Marinho
da Silva justificaram o voto ao referido projeto. 16} Item XVI da Pauta: - Projeto de
Lei nº251/16, de autoria do nobre Vereador Raul Nilsen Filho, que perpetua o nome
do senh or Petrôn io de Araújo em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouros
públicos do município de Limeira e dá outras providências. O projeto não continha
emendas e o parecer foi favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto
foi enca minhado para votação. O Presidente solicitou

aos vereadores que

registrassem seus votos por meio do sistema eletrônico de votação. O proj eto foi
aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário. 17)
Item XVII da Pauta: - Projeto de lei nº258/16, de autoria do nobre Vereador Luis
Fernando Silveira, que perpetuar o nome do Senhor Shigenori Higa à Rua Projetada
01 do Residencial Santa Clara no Município de Limeira. O projeto não continha
emendas e o parecer foi favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto
foi

enca minhado para votação. O Presidente solicitou

aos vereadores que

registrass em seus votos por meio do sistema eletrônico de votação . O projeto foi
aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário.
Havendo matéria a ser lida, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
procedesse com a leitura. REQUERIMENTO: Requeremos com fundamento na letra

"b", no Inciso I do Artigo 192, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira,
que o Projeto de Lei nº234/16, de autoria do Vereador Bruno Arcara Bortolan, que
dispõe sobre a publicação de informações de servidores públicos comissionados no
município de Limeira e dá outras providências, 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 nº234/16, de autoria
do Verea dor Bruno Arcara Bortolan, que dispõe sobre a publicação de informações
de servidores públicos comissionados no município de Limeira e dá outras
providências, 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 Bortolan, aos dezenove dias do mês de dezembro de dois
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mil e dezesseis. Assinaram o Requerimento, os (as) Nobres Vereadores (as): ALOÍZIO
MARINHO DE ANDRADE, ANDRÉ MOISÉS DA SILVA, BRUNO ARCARO BORTOLAN,
ÉRIKA CHRISTINA TANK MOYA, ÉRIKA MONTEIRO MORAES, JOSÉ FARID ZAINE,
LUCINEIS APARECIDA BOGO, NILTON CÉSAR DOS SANTOS, RAUL NILSEN FILHO

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 projeto foi encaminhado para votação.
O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem o voto por meio do sistema
eletrônico de votação. O Requerimento para Regime de Urgência Especial foi
aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no Plenário . A
Presidência nomeou o vereador ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE como Relator
Especial. 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 imediatam ente 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 n!!234/16, de autoria do Vereador Bruno Arcara Bortolan, que dispõe sobre a

publicação de inform ações de servidores públicos comissionados no município de
Limeira e dá outras providências. Necessita de Regime Especial de Tramitação.
Plenário Vereador Vitória Bortolan, aos dezenove dias do mês de dezembro 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 dezenove dias do mês de
dezembro 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 e

solicitou a leitura do parecer. Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Limeira.
PARECER. Processo: 4280/2016 com Substitutivo nº4759/16 Interessado: Vereador
Bruno Arcara Bortolan. Assunto: Projeto de Lei n!!234/16, de autoria do Vereador
Bruno Arcara Bortolan, que dispõe sobre a publicação de informações de servidores
públicos comissionados no município de Limeira e dá outras providências com
Substitutivo n!!SB/16, protocolo n!!4759/16. Excelentíssimos 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
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Projeto de Lei em epígrafe com Substitutivo nºSB/16 e, salvo melhor juízo, a matéria
pode prosperar, sendo legal e constitucional. Plenário Vereador Vitória Bortolan,
aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis. Vereador ALOÍZ/0
MARINHO DE ANDRADE, Relator Especial. Projeto de Lei n!!234/16 com Substitutivo
n!!SB/ 16, protocolo n!!4759/16, de autoria do Vereador Bruno Arcara Bortolan, que
dispõe sobre a publicação de informações de servidores públicos comissionados no
município de Limeira e dá outras providências, com Substitutivo nºSB/16, protocolo
nº4759/16. Votação do Substitutivo n258/16, protocolo 4759/16: O Presidente
comuni cou que o projeto continha o Substitutivo n258/16, protocolo n24759/16, de
autoria do Vereador Bruno Arcara Bortolan. Não havendo quem quisesse discutir, o
Substitutivo foi encaminhado para votação. O Presidente solicitou aos vereadores
que re gistrasse m seus votos por meio do sistema eletrônico de votação . O
Substit utivo fo i ap rovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes no
Plenário, ficando prejudicado o projeto original. 18) Item XVIII da Pauta: - Projeto de
Resolução n234/16, de autoria da Mesa Diretora, que altera e acrescenta
dispositivos a Resolução nº 558/14, de 11 de fevereiro de 2014, que t rata da
formaçã o e das at ribuições do Conselho da Escola Legislativa Paulo Freire. Uma ve z
que o referido projeto é da Mesa Diretora, foi realizada a troca da Mesa diretora,
ficando a mesm a composta pelos seguintes vereadores : José Couto de Jesu s
(Presid ente ), An t onio Franco de Morais (Vice-Presidente), Wilson Nunes Cerqueira
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Fernan do Silveira (2º Secretário) . O projeto não continha emendas e o parecer fo i
favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para
votação. O Presidente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por
meio do si stema el etrônico de votação . O projeto foi aprovado com o voto favoráve l
/

de todos os vereadores presentes no Plenário. 19} Item XIX da Pauta: - Projeto de
Resolu ção n235/16, de autoria da Mesa Diretora, que altera e acrescenta
dispositivos da Resolução nº 600/15, alterada Resolução nº 625/2015 e dá outras
providê ncias. Uma vez que o referido projeto é da Mesa Diretora, foi real izada a
troca da Mesa diretora, ficando a mesma composta pelos seguintes vereadore s: José
Couto de Jesus (Presidente), Antonio Franco de Morais (Vice-Presidente ), Wilson
Nunes

Cerqueira
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Fernand o Silveira (2º Secretário). O projeto não continha emendas e o parecer fo i
favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para
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votação . O Presi dente solicitou aos vereadores que registrassem seus votos por
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meio do sistema eletrônico de votação . O projeto foi aprovado com o voto favoráve l
de to dos os vereadores presentes no Plenário. A sessão foi suspensa para
recom pos ição da Mesa Diretora. Reaberta a Sessão . A Presidência solicitou ao
Prim eiro Secretário que fizesse a chamada da Palavra Livre. A sessão está suspensa .
A sessão está reaberta . O uso da Palavra Livre foi dispensado pelos vereadores
inscritos. Não havendo mais quem quisesse usar a palavra o Presidente informou
sobre a criação da Comissão de Recesso, informando a todos os presentes, os nomes
dos membros da referida comissão, a saber: José Roberto Bernardo, Sidney Pascotto
e Lucin eis Aparecida Bogo . A presente Ata foi colocada em votação . A Sessão fo i
encerrada . PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, decimo nono dia do mês de
LUCINEIS

APARECIDA

BOGO

Primeiro Secretário da Mesa
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