
 

 

ATA N° 19/2015 
 

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

 

Aos DEZOITO (18) dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E QUINZE (2015), às 18h20min; 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 16ª 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. 18 de 11/05/2015 (15ª 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. 0079/2015 – “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e 

execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2016, e dá outras providências” (L.D.O. 2016), de 
autoria do PODER EXECUTIVO; PROJETO DE LEI Nº. 0099/2015 – “Dispõe sobre o reajuste dos 

vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; 

PROJETO DE LEI Nº. 0100/2015 – “Dispõe sobre o reajuste do vale-alimentação dos servidores públicos e dá 

outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; PROJETO DE LEI Nº. 0101/2015 – “Dispõe sobre 
o monitoramento da não frequência dos alunos de Escolas Públicas Municipais e dá outras providências”, de 

autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO; PROJETO DE LEI Nº. 0102/2015 – 

“Dispõe sobre a criação de cargo na estrutura funcional de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Monte 
Mor e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; PROJETO DE LEI Nº. 0103/2015 – 

“Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 1304/2009 conforme especifica e dá outras providências”, de autoria 

do PODER EXECUTIVO; PROJETO DE LEI Nº. 0104/2015 – “Institui no âmbito do Município de Monte 
Mor, o “Dia Municipal do Bombeiro Civil” e dá outras providências”, de autoria do Vereador VALDECIR 

TORRES (João do Bar); PROJETO DE LEI Nº. 0105/2015 – “Dispõe sobre prioridade de tramitação de 

procedimentos administrativos em relação a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e de pessoas 

portadoras de deficiência física ou mental e dá outras providências”, de autoria do Vereador MURILO 
ANTONIO DE SOUSA RINALDO; PROJETO DE LEI Nº. 0106/2015 – “Dispõe sobre instituição do “Dia do 

Administrador”, no âmbito do Município de Monte Mor e dá outras providências”, de autoria do Vereador 

EVERALDO DE MORAIS SANTANA; PROJETO DE LEI Nº. 0107/2015 – “Institui e inclui no calendário 
oficial do Município de Monte Mor o “Dia Municipal do Técnico Esportivo” e dá outras providências”, de autoria 

do Vereador DANILO JACOB; REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PROPOSITURA – PROJETO DE 

LEI Nº 0092/2015 – “Retirada para melhores estudos de propositura” – Protocolo nº 0722/2015. Dando 
continuidade aos trabalhos da mesa, foi feita a leitura das seguintes INDICAÇÕES: 0431 a 0436, 0451 e 

0452/2015, todas de autoria do Vereador EDUARDO BISPO DA SILVA; 0445 a 0450/2015, todas de autoria do 

Vereador EVERALDO DE MORAIS SANTANA; 0437 a 0441/2015, todas de autoria do Vereador MURILO 

ANTONIO DE SOUSA RINALDO; 0442 0443 e 0444/2015, todas de autoria do Vereador SALVADOR LEITE 
MERCEDES (Sassá). O Senhor Presidente determinou à Secretaria Legislativa o envio das Indicações dentro do 

prazo regimental. Em seguida, foram lidas as matérias: MOÇÃO DE APOIO Nº 017/2015 – “Moção de Apoio à 

greve dos Professores”, de autoria do Vereador VANDERLEI SOARES; MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 

Nº 018/2015 – “Moção de Agradecimento ao Excelentíssimo Senhor Rogério Nogueira”, de autoria do Vereador 

MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO. As Moções serão votadas 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 e SALVADOR LEITE MERCEDES. 

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 19h00min, no que consta: 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL do PROJETO DE LEI Nº 0099/2015 que, após leitura, o 

mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0099/2015 – “Dispõe sobre o 
reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras providências”, de autoria do PODER  



 

EXECUTIVO, que, após leitura e discussão, seguiu para votação, em que obteve aprovação unânime; 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL do PROJETO DE LEI Nº 0100/2015 que, após leitura, o 
mesmo vai para votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0100/2015 – “Dispõe sobre o 

reajuste do vale-alimentação dos servidores públicos e dá outras providências”, de autoria do PODER 

EXECUTIVO, que, depois de lido e discutido, seguiu para votação, obtendo aprovação unânime; 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, que, depois de lido e debatido, seguiu para votação, sendo aprovado por unanimidade; 

PROJETO DE LEI Nº. 0091/2015 – “Dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas ambulatoriais para 
pacientes idosos, pessoas com mobilidade reduzida e para pessoas portadoras de deficiências especiais com 

dificuldade de locomoção, no âmbito do Município de Monte Mor e dá outras providências”, de autoria do 

Vereador EVERALDO DE MORAIS SANTANA, que, após leitura e discussão, seguiu para votação obtendo 

aprovação por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0095/2015 –“Institui a “Semana Municipal de 
Conscientização do Autismo” no Município de Monte Mor – SP e dá outras providências”, de autoria do 

Vereador SALVADOR LEITE MERCEDES (Sassá), que, após leitura e discussão, foi votado e aprovado por 

unanimidade; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 004/2015 – “Dispõe sobre a prorrogação para a conclusão dos 
trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial para fiscalização e recuperação ambiental das Bacias 

Hidrográficas do Rio Capivari no âmbito Municipal”, de autoria da MESA DIRETORA, que, após, lido e 

discutido, seguiu para votação onde foi aprovado por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 015/2015 – 
“Moção de Apelo ao Governador do Estado de São Paulo e à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP) pela manutenção do programa de bônus para os consumidores que economizarem água nas 

cidades de Monte Mor, Hortolândia, Paulínia e Morungaba”, de autoria do Vereador MARCOS ANTONIO 

GIATI, que, após leitura, foi para votação, sendo aprovado por unanimidade; MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO 

Nº 016/2015 – “Moção de Parabenização à Senhora Adriana Lopes Pellis, pela homenagem e reconhecimento do 

Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo – 2ª Região (CRECISP)”, de autoria do 

Vereador MARCOS ANTONIO GIATI, que, após leitura, foi para votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Não havendo mais nada a deliberar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu por encerrada a DÉCIMASEXTA 

(15ª) SESSÃO ORDINÁRIA do ano de 2015, às 20h00min; convocando os Senhores Vereadores para a 

DÉCIMA SÉTIMA (17ª) SESSÃO ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 25/05/2015, 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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