
 

ATA N° 48/2013

43ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR.

Aos NOVE (09) dias do mês de DEZEMBRO do ano de Dois Mil e Treze (2013) às 20h30min sob a Presidência do
Vereador MARCOS ANTONIO GIATI e sob a Secretaria do Vereador ALAN DE SOUZA KANAHIRO, iniciou-se a
43ª SESSÃO ORDINÁRIA do 1º Ano Legislativo da 17ª Legislatura. Após chamada nominal, com a confirmação de
quórum regimental, contando com a presença de todos os Vereadores e “Invocando as bênçãos e a proteção de DEUS, a
Câmara Municipal de Monte Mor dá início aos trabalhos desta Sessão”, e assim, o Senhor Presidente declara aberta a
presente  Sessão Ordinária,  solicitando a Segunda Secretária  que faça a  leitura  do EXPEDIENTE,  conforme segue:
ATAS  N°. 46 de  02/12/2013  (42ª  SESSÃO  ORDINÁRIA)  e  Nº.  47  de  04/12/2013 (5ª  SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA);  O Senhor Presidente solicitou a dispensa da leitura das mesmas,  a seguir foram à  votação,
aprovadas por unanimidade; Logo a seguir, fora  feito à leitura no expediente das seguintes matérias:  PROJETO DE
LEI Nº. 149/2013 – “Dispõe sobre o horário de funcionamento dos bares, similares e lojas de conveniência e dá outras
providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; PROJETO DE LEI Nº. 150/2013 - “Dispõe sobre autorização ao
Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2013 e dá outras providências”, de autoria do
PODER EXECUTIVO; R$ 320.000,00 (FUNDEB); PROJETO DE LEI Nº. 151/2013 - “Dispõe sobre autorização ao
Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2013 e dá outras providências”, de autoria do
PODER EXECUTIVO; R$ 830.000,00 (ENSINO FUNDAMENTAL);  PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.
03/2013 - “Altera a Lei Complementar 12, de 24 de Março de 2008, e dá outras providências”, de autoria do PODER
EXECUTIVO Diversas correspondências recebidas de órgãos: Federal, Estadual e Municipal e outros – a disposição
na Secretaria Legislativa; Dando sequência aos trabalhos da mesa, foi feito a leitura das seguintes INDICAÇÕES: Nº s.
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031 e 1032/2013 – todas de
autoria  do Vereador  EDUARDO BISPO DA SILVA;  1035,  1036,  1037,  1038 e  1039/2013 – todas  de autoria  do
Vereador  MURILO  ANTONIO  DE  SOUSA  RINALDO;  1033  e  1034/2013  -  ambas  de  autoria  do  Vereador
SEBASTIÃO SOARES DE ANDRADE (Miano); 1040, 1041 e 1042/2013 - todas de autoria do Vereador VANDERLEI
SOARES; 1014, 1015 e 1016/2013 – todas de autoria do Vereador WALTON ASSIS PEREIRA; O Senhor Presidente,
determinou à Secretaria Legislativa, o envio das indicações dentro do prazo regimental; Na sequência foram lidas as
matérias: MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 031/2013 – Moção de Aplausos a “ONG NOVO DIA”, de autoria do Vereador
EVERALDO DE MORAIS SANTANA; por conter assinatura de todos os Vereadores, a mesma está aprovada; Não
havendo mais nenhuma matéria na fase de leituras e debates para deliberação, passou-se imediatamente para os inscritos;
Inscreveram-se para fazer uso da  Tribuna Livre  os Senhores Vereadores: EDUARDO BISPO DA SILVA; Sem o
intervalo regimental, em concordância com todos os Vereadores, fora dada a sequência dos trabalhos, com a chamada
nominal conforme regimento, e com conferência de quórum, o Senhor Presidente iniciou imediatamente a ORDEM DO
DIA: REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL, ao Projeto de Lei Nº. 149/2013; após leitura, o mesmo vai a
votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 149/2013 – “Dispõe sobre o horário de funcionamento dos
bares, similares e lojas de conveniência e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; após leitura e
discussão,  o  mesmo  vai  a  votação,  aprovado  por  onze  (11)  votos  favoráveis  e  um  (01)  voto  contrário;
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL,  ao Projeto de  Lei  Nº.  150/2013;  após leitura,  o  mesmo  vai  a
votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 150/2013 - “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
para  Suplementar  Ficha  no  Orçamento  Programa  para  2013  e  dá  outras  providências”,  de  autoria  do  PODER
EXECUTIVO; R$ 320.000,00 (FUNDEB); após leitura e discussão, o mesmo vai a votação, aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL,  ao Projeto de  Lei  Nº.  151/2013;  após leitura,  o  mesmo  vai  a
votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 151/2013 - “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
para  Suplementar  Ficha  no  Orçamento  Programa  para  2013  e  dá  outras  providências”,  de  autoria  do  PODER
EXECUTIVO; R$ 830.000,00 (ENSINO FUNDAMENTAL); após leitura e discussão, o mesmo vai a votação, aprovado
por unanimidade;  REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL,  ao Projeto de Lei Complementar Nº. 03/2013;
após leitura, o mesmo vai a votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 03/2013
-  “Altera  a  Lei  Complementar  12,  de  24  de  Março  de  2008,  e  dá  outras  providências”,  de  autoria  do  PODER
EXECUTIVO;  após  leitura  e  discussão,  o  mesmo  vai   a  votação,  aprovado  em primeiro  turno  por  unanimidade;
PROJETO DE LEI Nº. 147/2013 – “Veda maus-tratos, abandono e práticas experimentais (vivissecção) causadoras de
sofrimento em animais vivos”, de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO; após leitura e
discussão,  o mesmo vai  a votação, aprovado por unanimidade;  PROJETO DE LEI Nº.  148/2013 -  “Dispõe sobre
autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa 



para 2013 e dá outras providências”, (R$ 410.000,00) Diversas Pastas; após leitura e discussão, o mesmo vai a votação,
aprovado por unanimidade;  EMENDA SUBSTITUTIVA Nº. 01, ao Projeto de Lei Nº. 108 – B/2013; de autoria da
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO; após leitura e discussão, a mesma vai a votação, aprovada em segundo
turno por unanimidade;  EMENDA MODIFICATIVA Nº. 01, ao Projeto de Lei Nº. 108 – C/2013;  de autoria do
Vereador  DANILO  JACOB;  após  leitura  e  discussão,  a  mesma  vai  a  votação,  aprovada  em  segundo  turno  por
unanimidade;  EMENDA MODIFICATIVA Nº. 02, ao Projeto de Lei Nº. 108 – C/2013;  de autoria do Vereador
EDUARDO BISPO DA SILVA; após leitura e discussão,  a mesma vai  a votação, aprovada em segundo turno por
unanimidade;  EMENDA MODIFICATIVA Nº. 03, ao Projeto de Lei Nº. 108 – C/2013;  de autoria da Vereadora
NEIDE GARCIA FERNANDES; após leitura e discussão, a mesma vai a votação, aprovada em segundo turno por
unanimidade;  EMENDA MODIFICATIVA Nº. 04, ao Projeto de Lei Nº. 108 – C/2013;  de autoria do Vereador
SALVADOR  LEITE  MERCEDES;  após  leitura  e  discussão,  a  mesma  vai  a  votação,  aprovada  por  unanimidade;
EMENDA MODIFICATIVA Nº. 05, ao Projeto de Lei Nº. 108 – C/2013;  de autoria do Vereador SEBASTIÃO
SOARES DE ANDRADE; após leitura e discussão, a mesma vai a votação, aprovada por unanimidade;  EMENDA
MODIFICATIVA Nº. 06, ao Projeto de Lei Nº. 108 – C/2013;  de autoria do Vereador EVERALDO DE MORAIS
SANTANA; após leitura e discussão, a mesma vai a votação, aprovada em segundo turno por unanimidade; EMENDA
MODIFICATIVA Nº. 07, ao Projeto de Lei Nº. 108 – C/2013; de autoria do Vereador VANDERLEI SOARES; após
leitura e discussão, a mesma vai a votação, aprovada em segundo turno por unanimidade; EMENDA MODIFICATIVA
Nº. 08, ao Projeto de Lei Nº. 108 – C/2013;  de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO;
após leitura e discussão, a mesma vai a votação, aprovada em segundo turno por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº.
108A/2013 – Protocolo C/M Nº. 1451/2013 - “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Monte Mor – SP., para
o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; (PPA); após leitura e
discussão, o mesmo vai a votação, aprovado em primeiro turno por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 108B/2013 –
Protocolo  C/M  Nº  1452/2013 -  “Dispõe  sobre  as  Diretrizes  Orçamentárias  para  elaboração  e  execução  da  Lei
Orçamentária para o  exercício financeiro de 2014, e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO;
(LDO); após leitura e discussão, o mesmo vai a votação, aprovado em primeiro turno por unanimidade; PROJETO DE
LEI Nº. 108C/2013 – Protocolo C/M Nº. 1453/2013 - “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Monte Mor
para o  Exercício de 2014”,  de autoria do PODER EXECUTIVO; (LOA); após leitura e discussão,  o mesmo vai a
votação, aprovado em primeiro turno por unanimidade;  MOÇÃO DE APOIO Nº 029/2013 – “Moção de Apoio ao
Senado  Federal”  –  Projeto  de  Lei  da  Câmara  nº  8/2013  –  de  autoria  do  Vereador  EVERALDO  DE  MORAIS
SANTANA; contendo assinatura de todos os Vereadores, a mesma está aprovada; MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO
Nº. 030/2013 – “Moção de Parabenizarão pelo Aniversário de trinta e quatro anos da GCM – Guarda Municipal de
Monte Mor, comemorado no dia 29/11/2013” – de autoria dos Vereadores MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO
e VANDERLEI SOARES; contendo assinatura de todos os Vereadores, a mesma está aprovada; Não havendo mais nada
que deliberar o Senhor Presidente deu-se por encerrada a QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, do
ano de 2013, às 22h05min, convocando os Senhores Vereadores para a SEXTA (6ª) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, a
realizar-se no dia  11/12/2013, às  10h:00min.  Eu,  ALAN DE SOUZA KANASHIRO, Primeiro Secretário,  lavrei  a
presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretários desta Egrégia Casa de Leis.

                                                                        MARCOS ANTONIO GIATI
                                                                                        Presidente 
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