
ATA N° 16/2015 
 

13ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR. 

 
 

Aos VINTE E SETE (27) dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E QUINZE (2015), às 18h40min; sob a 

Presidência do Vereador MARCOS ANTONIO GIATI e sob a Secretaria da Vereadora NEIDE GARCIA 
FERNANDES, primeira Secretária, e do Vereador VALDECIR TORRES, segundo Secretário de maneira 

concomitante, iniciou-se a 13ª SESSÃO ORDINÁRIA do 3º Ano Legislativo da 17ª Legislatura. Depois da 

chamada nominal, e assim, com a confirmação de quórum regimental, o Senhor Presidente, invocando a proteção de 
DEUS, declarou aberta a presente Sessão Ordinária, solicitando à primeira Secretária que fizesse a leitura do 

EXPEDIENTE, conforme segue: Leitura e votação da ATA Nº. 15 de 22/04/2015 (12ª SESSÃO ORDINÁRIA); o 

Senhor Presidente solicitou a dispensa da leitura da mesma que, a seguir, foi à votação, aprovada por unanimidade. 
Na seqüência, foi feita a leitura do expediente recebido do Executivo e Legislativo das seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI Nº. 0082/2015 – “Dispõe sobre denominação da Rua 6 – Bairro Jd. Colina III – e dá outras 

providências”, de autoria do Vereador SALVADOR LEITE MERCEDES; PROJETO DE LEI Nº. 0083/2015 – 

“Dispõe sobre a instituição da ‘Olimpíada de Redação’ aos alunos da Rede Pública e Privada de Ensino do 
Município de Monte Mor e dá outras providências”, de autoria do Vereador EVERALDO DE MORAIS SANTANA;  

PROJETO DE LEI Nº. 0084/2015 – “Dispõe sobre uma folga anual para todos os Servidores Públicos Municipal 

de Monte Mor, juntamente com metade do 13º salário, no dia de seu aniversário na forma que menciona, e dá outras 
providências”, de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO. Dando continuidade aos 

trabalhos da mesa, foi feita a leitura das seguintes INDICAÇÕES: 0366, 0367 e 0368/2015, todas de autoria do 

Vereador EDUARDO BISPO DA SILVA; 0374, 0375, 0376 e 0377/2015, todas de autoria do Vereador 
EVERALDO DE MORAIS SANTANA;0379/2015, de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA 

RINALDO; 0369, 0370, 0371 e 0378/2015, todas de autoria do Vereador SALVADOR LEITE MERCEDES (Sassá); 

0372 e 0373/2015, ambasde autoria do Vereador WALTON ASSIS PEREIRA. O Senhor Presidente determinou à 

Secretaria Legislativa o envio das indicações dentro do prazo regimental. Em seguida, foram lidas as matérias: 
MOÇÃO DE PESAR Nº 013/2015 – “Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Jorge Pacheco”, de autoria do 

Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO, a qual será votada na próxima Sessão Ordinária. 
Dando seguimento aos trabalhos da Casa, passou-se imediatamente para os inscritos. Inscreveram-se para fazer uso 

da Tribuna Livre os Senhores Vereadores: EDUARDO BISPO DA SILVA, EVERALDO DE MORAIS 

SANTANA, JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA, MARCOS ANTONIO GIATI, MURILO ANTONIO DE SOUSA 

RINALDO, SALVADOR LEITE MERCEDES, VANDERLEI SOARES e WALTON ASSIS PEREIRA. Não 
havendo mais nenhuma matéria na fase de leituras e debates para deliberação, sem o intervalo regimental, foi dado 

sequência aos trabalhos, com a chamada nominal, conforme regimento, e com conferência de quórum, o Senhor 

Presidente iniciou imediatamente a ORDEM DO DIA, às 19h48min, no que consta: PROJETO DE LEI Nº. 

0073/2015 – “Dispõe sobre denominação da Rua 5 do Jardim São Domingos e dá outras providências”, de autoria do 

Vereador ALAN DE SOUZA KANASHIRO, que, após leitura e discussão, o mesmo vai para votação recebendo 

aprovação por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0074/2015 – “Dispõe sobre denominação da Rua 7 do Parque 

do Café e dá outras providências”, de autoria do Vereador ALAN DE SOUZA KANASHIRO, que, após leitura e 
discussão, o mesmo foi para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0075/2015 – “Dispõe 

sobre denominação da Rua 15 do Parque do Café e dá outras providências”, de autoria do Vereador ALAN DE 

SOUZA KANASHIRO, que, após leitura e discussão, seguiu para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO 

DE LEI Nº. 0076/2015 – “Dispõe sobre denominação da Rua 17 do Jardim Paulista e dá outras providências”, de 

autoria do Vereador ALAN DE SOUZA KANASHIRO, que foi lido e discutido, posteriormente seguindo para 

votação, em que obteve aprovação por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0077/2015 – “Dispõe sobre 
denominação da Rua 25 do Jardim Moreira e dá outras providências”, de autoria do Vereador ALAN DE SOUZA 

KANASHIRO, que, após leitura e discussão, seguiu para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI 

Nº. 0078/2015 – “Autoriza a doação de materiais ou equipamentos esportivos, que já tenham sido objeto de uso ou 

não, para as comunidades ou entidades organizadas”, de autoria do Vereador WALTON ASSIS PEREIRA, que, após 
leitura e discussão, seguiu para votação, obtendo aprovação por unanimidade;PROJETO DE LEI Nº. 0080/2015 – 

“Dispõe sobre a instituição do projeto ‘Recreação, Lazer e Cultura’ aos alunos matriculados na rede pública 

municipal de ensino, no âmbito do Município de Monte Mor”, de autoria do Vereador EVERALDO DE MORAIS 
SANTANA, que, após leitura e discussão, o mesmo foi para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE 



LEI Nº. 0081/2015 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade das redes de farmácias do Município de Monte Mor, 
cadastradas no Programa ‘Farmácia Popular’, disponibilizarem ao público a lista de medicamentos gratuitos 

fornecidos pelo Ministério da Saúde”, de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO, que, 

após leitura e discussão, o mesmo seguiu para votação, onde obteve aprovação por unanimidade;PROJETO DE 

EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE MONTE MOR Nº. 001/2015 – “Emenda Modificativa ao § 4º 

do Artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Monte Mor”, de autoria do PODER LEGISLATIVO, que passou a 

fixar em 15 (quinze) o número de Vereadores para a próxima legislatura; o Projeto, depois de lido e discutido, foi 
para votação, sendo aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL do PROJETO 

DE LEI Nº. 0085/2015 que, após leitura, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; – PROJETO DE 

LEI Nº. 0085/2015 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha no Orçamento Programa 

para2015 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO, após leitura e discussão, o mesmo vai para 
votação, aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL do PROJETO DE LEI Nº 

0086/2015 que, após leitura, vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0086/2015 – 

“Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha no Orçamento Programa para2015 e dá outras 
providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO, após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado 

por unanimidade. REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL do PROJETO DE LEI Nº 0087/2015 que, 

após leitura, vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0087/2015 – “Dispõe sobre 

autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha no Orçamento Programa para2015 e dá outras providências”, de 
autoria do PODER EXECUTIVO, após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL do PROJETO DE LEI Nº 0088/2015 que, após leitura, vai para 

votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0088/2015 – “Dispõe sobre autorização ao Poder 
Executivo para Criar Ficha no Orçamento Programa para 2015 e dá outras providências”, de autoria do PODER 

EXECUTIVO, após leitura e discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO 

DE URGÊNCIA ESPECIAL do PROJETO DE LEI Nº 0089/2015 que, após leitura, vai para votação, aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0089/2015 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha 

no Orçamento Programa para 2015 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO, após leitura e 

discussão, o mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 

ESPECIAL do PROJETO DE LEI Nº 0090/2015 que, após leitura, vai para votação, aprovado por unanimidade; 
PROJETO DE LEI Nº. 0090/2015 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha no Orçamento 

Programa para 2015 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO, que, 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 por encerrada a DÉCIMA TERCEIRA (13ª) SESSÃO ORDINÁRIA do ano de 2015, às 21h00min; 

convocando os Senhores Vereadores para a DÉCIMA QUARTA (14ª) SESSÃO ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 

04/05/2015, às 18h00min. Eu, NEIDE GARCIA FERNANDES, primeira Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretários desta Egrégia Casa de Leis. 
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