
 

 

 

 

 

 

ATA N° 26/2015 
 

23ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR. 
 

 

Aos SEIS (06) dias do mês de JULHO do ano de DOIS MIL E QUINZE (2015), às 18h50min; sob a 

Presidência do Vereador MARCOS ANTONIO GIATI e sob a Secretaria do Vereador VALDECIR 

TORRES, segundo Secretário, iniciou-se a 23ª SESSÃO ORDINÁRIA do 3º Ano Legislativo da 17ª 

Legislatura. Depois da chamada nominal, e assim, com a confirmação de quórum regimental e constatando 

a ausência justificada da Vereadora NEIDE GARCIA FERNANDES, o Senhor Presidente, invocando a 

proteção de DEUS, declarou aberta a presente Sessão Ordinária, solicitando ao segundo Secretário que 

fizesse a leitura do EXPEDIENTE, conforme segue: Leitura e votação da ATA Nº. 25 de 29/06/2015 (22ª 

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. 0134/2015 – “Dispõe sobre a determinação da 

empresa que opera o serviço de Transporte Público Municipal de passageiros no município de Monte Mor 

– SP, a constar nas duas laterais dos veículos e na parte dianteira externa, o ano de fabricação dos veículos 

e dá outras providências”, de autoria dos Vereadores SALVADOR LEITE MERCEDES, MURILO 

ANTONIO DE SOUSA RINALDO e EDUARDO BISPO DA SILVA; PROJETO DE LEI Nº. 

0135/2015 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha no Orçamento Programa para 

2015 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; Fundo Municipal de Saúde, no valor 

de R$300.00,00; PROJETO DE LEI Nº. 0136/2015 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para 

Criar Ficha no Orçamento Programa para 2015 e dá outras providências”, de autoria do PODER 

EXECUTIVO; Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 45.000,00; PROJETO DE LEI Nº. 0137/2015 

– “Institui a Semana Municipal de Prevenção aos Distúrbios TDA/TDAH – Transtorno de Déficit de 

Atenção e de Hiperatividade – e dá outras providências”, de autoria do Vereador EDUARDO BISPO DA 

SILVA; PROJETO DE LEI Nº. 0138/2015 – “Acrescenta parágrafo único no Artigo 1° da Lei n° 2008, 

de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre a implantação de listas das linhas nos pontos de ônibus e dá 

outras providências”, de autoria do Vereador EVERALDO DE MORAIS SANTANA; PROJETO DE 

LEI Nº. 0139/2015 – “Disciplina o uso de caçambas estacionárias nas vias e logradouros públicos para 

recolhimento de entulhos provenientes de obra particular e dá outras providências”, de autoria do Vereador 

MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 

003/2015 – “Que concede o Título Póstumo de CIDADÃO MONTEMORENSE ao Senhor Antonio 

Garrigós Vinhaes”, de autoria do Vereador DANILO JACOB. Dando continuidade aos trabalhos da mesa, 

foi feita a leitura das seguintes INDICAÇÕES: 0598 a 0602/2015, todas de autoria do Vereador 

EDUARDO BISPO DA SILVA; 0590 a 0597/2015, todas de autoria do Vereador EVERALDO DE 

MORAIS SANTANA; 0575 a 0585/2015, todas de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA 

RINALDO; 0586 a 0589/2015, todas de autoria do Vereador SALVADOR LEITE MERCEDES. O Senhor 

Presidente determinou à Secretaria Legislativa o envio das Indicações dentro do prazo regimental. Em 

seguida, foi lida em seu completo teor a matéria: MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 025/2015 – “Moção de 

Repúdio aos atos dos funcionários da Clínica Oeste – Referente à divulgação das imagens do cantor e 

cidadão Cristiano Araújo”, de autoria do Vereador SALVADOR LEITE MERCEDES. 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, VANDERLEI SOARES, JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA, SALVADOR LEITE MERCEDES, 

ALAN DE SOUZA KANASHIRO e MARCOS ANTONIO GIATI. 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 19h50min, no que consta: REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 

 



ESPECIAL ao Projeto de Lei n° 0135/2015, que após lido, seguiu para votação, em que foi aprovado por 

unanimidade; PROJETO DE LEI N°. 0135/2015 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para 

Criar Ficha no Orçamento Programa para 2015 e dá outras providências”, de autoria do PODER 

EXECUTIVO, que, depois de lido e discutido, seguiu para votação, em que obteve aprovação unânime; 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL ao Projeto de Lei n° 0136/2015, que após lido, 

seguiu para votação, em que foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0136/2015 – “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 lido e discutido, o referido seguiu para 

votação, em que obteve aprovação por unanimidade; PROJETO DE LEI N°. 0117/2015 – “Dispõe sobre 

diretrizes gerais de macro drenagem visando estabelecer medidas para compensar a redução da capacidade 

de infiltração das águas de chuvas no solo, em decorrência de obras de terraplenagem, edificações e 

urbanização e mudanças da cobertura vegetal do solo, no âmbito do Município de Monte Mor”, de autoria 

dos Vereadores MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO, MARCOS ANTONIO GIATI, 

SALVADOR LEITE MERCEDES e EDUARDO BISPO DA SILVA, que, após lido e discutido, o referido 

seguiu para votação, em que obteve aprovação por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0132/2015 – 

“Dispõe sobre a instituição do “Dia Municipal de Prevenção, Orientação e Combate à Osteoporose”, e dá 

outras providências”, de autoria do Vereador EVERALDO DE MORAIS SANTANA, que, após lido e 

discutido, seguiu para votação, sendo aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 0133/2015 – 

“Inclui no Calendário Oficial do Município a “Semana de Incentivo à Leitura da Literatura Infantil”, e dá 

outras providências”, de autoria do Vereador MARCOS ANTONIO GIATI, que, depois de lido, o mesmo 

foi discutido, e em seguida, encaminhado para votação, obtendo aprovação unânime; MOÇÃO DE 

REPÚDIO Nº 024/2015 – “Moção de Repúdio aos atos praticados na 19ª parada LGBT, praticados contra 

símbolos religiosos e ofensa à pessoa de Jesus Cristo”, de autoria do Vereador ALAN DE SOUZA 

KANASHIRO, JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA e SEBASTIÃO SOARES DE ANDRADE, que, após lida, 

seguiu para votação, em que obteve a aprovação por unanimidade. Não havendo mais nada a deliberar na 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu por encerrada a VIGÉSIMA TERCEIRA (23ª) SESSÃO 

ORDINÁRIA do ano de 2015, às 20h10min; convocando os Senhores Vereadores para a VIGÉSIMA 

QUARTA (24ª) SESSÃO ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 13/07/2015, às 18h00min. Eu, VALDECIR 

TORRES, Segundo Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 

Secretário desta Egrégia Casa de Leis. 

 

 

 

 

 

MARCOS ANTONIO GIATI 
Presidente da Mesa 

 

 

 

 

 

VALDECIR TORRES 

2º Secretário 


