
 

 

ATA N° 49/2014 
 

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

 
Aos OITO (8) dias do mês de DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E QUATORZE (2014), às 18h10min; sob a 

Presidência do Vereador MARCOS ANTONIO GIATI e sob a Secretaria do Vereador ALAN DE SOUZA 
KANASHIRO, primeiro Secretário, e a Vereadora NEIDE GARCIA FERNANDES, segunda Secretária de maneira 

concomitante, iniciou-se a 43ª SESSÃO ORDINÁRIA do 2º Ano Legislativo da 17ª Legislatura depois da chamada 

nominal, com a confirmação de quórum regimental, com a presença de todos os Vereadores, e assim, “Invocando as 

bênçãos e a proteção de DEUS, a Câmara Municipal de Monte Mor dá início aos trabalhos desta Sessão”, portanto, 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. 48 de 01/12/2014 (42ª 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. 0208/2014 - ”Dispõe sobre a 

Revisão Geral Anual no Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Monte Mor”, de autoria da MESA 

DIRETORA; PROJETO DE LEI Nº. 0209/2014 – “Dispõe sobre a realização de exames de sangue, Hipertensão, 
Colesterol e Oftalmológico pelos alunos da rede Municipal de Ensino, no início do ano letivo, objetivando detectar os 

portadores de diabete e demais doenças”; de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO;  

PROJETO DE LEI Nº. 0210/2014 – “Dispõe sobre a criação dos serviços de instalação de caçambas Municipais em 

locais pré-determinados para coleta de entulhos, materiais e produtos sem serventia ou uso no Município de Monte Mor 
e dá outras providências”, de autoria do Vereador EVERALDO DE MORAIS SANTANA; PROJETO DE LEI Nº. 

0213/2014 – “Dispõe sobre a criação da “Semana de Incentivo à Doação de Perucas” às pessoas com câncer tendo 

alopecia (queda de cabelo), provocada pela aplicação da quimioterapia e dá outras providências”, de autoria da 
Vereadora NEIDE GARCIA FERNANDES (Neide da Especialidade); Leitura do Expediente recebido de diversos; 

Diversas correspondências recebidas de órgãos: Federal, Estadual e Municipal e outros, a disposição na Secretaria 

Legislativa; REQUERIMENTO DE RETIRADA E ARQUIVAMENTO DE PROPOSITURA, referente ao Projeto 
de Lei Nº. 0206/2014 – “Dispõe sobre a realização de exames de sangue, hipertensão e colesterol pelos alunos de rede 

Municipal de Ensino, no início do ano letivo, objetivando detectar os portadores de diabete e demais Doenças”; de 

autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO; Dando seqüência aos trabalhos da mesa, foi feito a 

leitura das seguintes INDICAÇÕES: 0735/2014 – de autoria do Vereador DANILO JACOB; 0730, 0731, 0732, 0733 e 
0734/2014 – todas de autoria do Vereador EDUARDO BISPO DA SILVA; 0740/2014 – de autoria dos Vereadores 

EDUARDO BISPO DA SILVA e MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO; 0728 e 0729/2014 – ambas de autoria 

do Vereador EVERALDO DE MORAIS SANTANA; 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 
0723, 0724, 0725, 0726, 0727 e 0744/2014 – todas de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA 

RINALDO; 0736, 0737, 0738 e 0739/2014 – todas de autoria do Vereador SALVADOR LEITE MERCEDES (Sassá); 

0711 e 0712/2014 – ambas de autoria do Vereador VANDERLEI SOARES; 0741 0742 e 0743/2014 – todas de autoria 

do Vereador WALTON ASSIS PEREIRA; O Senhor Presidente, determinou à Secretaria Legislativa, o envio das 
indicações dentro do prazo regimental; Na seqüência foram lidas as matérias: MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº. 

012/2014 – “Moção de Parabenização ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD)”; de 

autoria do Vereador JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA; 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, JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA, WALTON ASSIS PEREIRA, 

SALVADOR LEITE MERCEDES, 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: PROJETO DE LEI Nº. 0188/2014 – “Institui a Semana de 

Combate à Violência contra a Mulher, no Município de Monte Mor 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. 0192/2014 – “Institui o Programa “MONTE MOR CIDADE LIMPA-CUIDAR DA CIDADE 

É CUIDAR DAS PESSOAS”, de conscientização sobre limpeza pública e dá outras providências”, de autoria do 
Vereador DANILO JACOB; após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; 

PROJETO DE LEI Nº. 0193/2014 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade de cadeiras de rodas nos estabelecimentos que 

menciona e dá outras providências”, de autoria do Vereador SALVADOR LEITE MERCEDES; após leitura e 

discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0195/2014 – “Altera a Lei 
Nº. 903, de 26 de Abril de  

 

 
 



 

 
2001, e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; após leitura e discussão, o mesmo vai para 

votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0196/2014 – “Dispõe sobre autorização ao Poder 

Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2014 e dá outras providências”, de autoria do PODER 

EXECUTIVO; R$ 10.000,00 (Cultura); após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; 
PROJETO DE LEI Nº. 0197/2014 – “Dispõe sobre denominação da Rua Três – bairro Jardim Nova Alvorada na 

cidade de Monte Mor e dá outras providências”, 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. 0199/2014 – 

“Dispõe sobre a implantação do “Centro de Referencia em Cuidados Paliativos – CERCUP”, na Saúde Pública aos 

Pacientes Crônicos no Município de Monte Mor e dá outras providências”, de autoria dos Vereadores MARCOS 

ANTONIO GIATI e SALVADOR LEITE MERCEDES; após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado 
por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0200/2014 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para 

Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2014 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; 

R$ 200.000,00 (Fundo Municipal de Saúde); após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por 

unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0201/2014 - – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar 
Ficha no Orçamento Programa para 2014 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 

2.628.000,00 (Diversas Secretarias); após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; 

PROJETO DE LEI Nº. 0202/2014 - “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no 
Orçamento Programa para 2014 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 850.000,00 (Fundo 

Municipal de Saúde); após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE 

LEI Nº. 0203/2014 - “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa 
para 2014 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 990.000,00 (Fundo Municipal de Saúde);  

após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0204/2014 – 

“Dispõe sobre a Entrega Domiciliar Gratuita de Medicamentos de uso contínuo às pessoas com Deficiência Motora, 

Multideficiência Profunda com dificuldade de locomoção e Idosos no âmbito do Município de Monte Mor e dá outras 
providências”, de autoria dos Vereadores MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO e EVERALDO DE MORAIS 

SANTANA; após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 

0207/2014 – “Institui a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência no Munic. de Monte Mor e dá 
outras providências”, de autoria do Vereador WALTON ASSIS PEREIRA; após leitura e discussão, 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 QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (42ª) SESSÃO ORDINÁRIA do ano de 2014, às 20h00minh, 

convocando os Senhores Vereadores para a QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (43ª) SESSÃO ORDINÁRIA, a realizar-
se no dia 08/12/2014, 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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