
 

 

ATA N° 20/2014 
 

 

16ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR. 

 
Aos DEZENOVE (19) dias do mês de MAIO do ano de Dois Mil e Quatorze (2014), às 18h15min; sob a 

Presidência do Vereador MARCOS ANTONIO GIATI e sob a Secretaria do Vereador ALAN DE SOUZA 

KANASHIRO, primeiro Secretário, iniciou-se a 16ª SESSÃO ORDINÁRIA do 2º Ano Legislativo da 17ª 
Legislatura depois da 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 ao primeiro Secretário que faça a leitura do EXPEDIENTE, conforme segue: Leitura e votação da 

ATA Nº. 19 de 12/05/2014 (15ª SESSÃO ORDINÁRIA); O Senhor Presidente solicitou a dispensa da leitura 

da mesma, a seguir fora à votação, aprovada por unanimidade; Logo a seguir, foi feito à leitura no expediente 

das seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº. 0080/2014 – “Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; PROJETO 

DE LEI Nº. 0081/2014 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Departamento 

Estadual de Trânsito e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; PROJETO DE LEI Nº. 

0082/2014 – “Dispõe sobre a denominação da Rua 30 – bairro Jardim Nova Alvorada – Monte Mor – SP, e dá 

outras providências”, de autoria do Vereador VANDERLEI SOARES; PROJETO DE LEI Nº. 0083/2014 – 

“Dispõe sobre denominação da Rua 21 – Jardim Paulista – Monte Mor e dá outras providências”, de autoria 
do Vereador JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA; PROJETO DE LEI Nº. 0084/2014 – “Dispõe sobre autorização 

ao Poder Executivo a Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2014 e dá outras providências”, de 

autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 100.800,00 (ENSINO FUNDAMENTAL); PROJETO DE LEI Nº. 

0085/2014 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para criar e Suplementar Fichas no Orçamento 
Programa para 2014 e dá outras providências; de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 200.000,00 

(SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE); PROJETO DE LEI Nº. 0086/2014 – “Dispõe 

sobre o reajuste do vale-alimentação dos Servidores Públicos e dá outras providências”, de autoria do PODER 
EXECUTIVO; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 0004/2014 – “Dispõe sobre a prorrogação para a 

conclusão dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de Fiscalização das Obras da SABESP - 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo”, de autoria da MESA DIRETORA; Diversas 

correspondências recebidas de órgãos: Federal, Estadual e Municipal e outros – a disposição na Secretaria 
Legislativa; Dando seqüência aos trabalhos da mesa, foi feito a leitura das seguintes INDICAÇÕES: Nº s. 

0243 e 0244/2014 – ambas de autoria do Vereador DANILO JACOB; 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 

0240, 0241 e 0242/2014; todas de autoria do Vereador EDUARDO BISPO DA SILVA; 0227 0228 e 
0229/2014; todas de autoria do Vereador EVERALDO DE MORAIS SANTANA; 0222 e 0223/2014 – ambas 

de autoria do Vereador JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA; 0219, 0220, 0221, 0224, 0225, 0226, 0230, 0231, 0232 

e 0233/2014 – todas de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO; 0245, 0246, 0247 
e 0248/2014 - todas de autoria do Vereador SALVADOR LEITE MERCEDES; O Senhor Presidente, 

determinou à Secretaria Legislativa, o envio das indicações dentro do prazo regimental; 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: VANDERLEI SOARES, 
EVERALDO DE MORAIS SANTANA e ALAN DE SOUZA KANASHIRO; Não havendo mais nenhuma 

matéria na fase de leituras e debates para deliberação, sem o intervalo regimental, fora dada a seqüência 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. 0084/2014; após leitura, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE 

LEI Nº. 0084/2014 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo a Suplementar Ficha no Orçamento 
Programa para 2014 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 100.800,00 

(ENSINO FUNDAMENTAL); após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por 

unanimidade; REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL, ao Projeto de Lei Nº. 0085/2014; após  



 

 
leitura, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0085/2014 – “Dispõe 

sobre autorização ao Poder Executivo para criar e Suplementar Fichas no Orçamento Programa para 2014 e dá 

outras providências; de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 200.000,00 (SECRETARIA DE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE); após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0060/2014 – “Dispõe sobre a denominação da Rua Dois – bairro 

Jardim Paulista e dá outras providências”, de autoria do Vereador WALTON ASSIS PEREIRA; após leitura e 

discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0076/2014 - 

“Estabelece que a aquisição de livros para o abastecimento da biblioteca Municipal deverá observar o 

percentual mínimo de 3% (três por cento), de livros em formatos acessíveis para benefício das pessoas com 

deficiência visual e/ou cegas”; de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO; após 
leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 

0077/2014 – “Dispõe sobre poderes para o Poder Público, quanto à prevenção e combate à Dengue, para 

determinar e executar as medidas necessárias para o devido controle da doença”, de autoria do Vereador 

WALTON ASSIS PEREIRA; após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0079/2014 – “Autoriza a inclusão de programas e ação no PPA e LDO 

e abertura de crédito especial no Orçamento”, R$ 210.000,00 (Secretaria de Saúde), de autoria do PODER 

EXECUTIVO; após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2014 – “Dispõe sobre alteração da redação dos Artigos 13 e 14 da Lei 

Complementar Nº. 08 de 02 de Julho de 2007, e dá outras providências”, de autoria do PODER 

EXECUTIVO; após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; em seguida o 
Senhor Presidente suspende a presente Sessão por cinco minutos; retornado aos trabalhos, coloca-se para 

leitura e discussão o PROJETO DE LEI Nº 0040/2014 - “Dispõe sobre as alterações da Lei 1.140, de 20 de 

Dezembro de 2005 e da Lei 1.323, de 03 de Junho de 2009, sobre a estrutura organizacional do Instituto de 

Previdência Municipal de Monte Mor – IPREMOR e consolida a legislação previdenciária do Município”, de 

autoria do PODER EXECUTIVO; a seguir o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; Não 

havendo mais nada a deliberar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu-se por encerrada a 
DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA do ano de 2014, às 19h36minh, convocando os Senhores 

Vereadores para a DÉCIMA SÉTIMA (17ª) SESSÃO ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 26/05/2014, às 

18h00min. 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. 
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