
ATA N° 15/2016 
 

11ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR. 

 

Aos ONZE (11) dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E DEZESSEIS (2016), às 19h20min; 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, iniciou-se a 

11ª SESSÃO ORDINÁRIA do 4º Ano Legislativo da 17ª Legislatura. Depois da chamada nominal, 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 11/04/2016 (11ª SESSÃO ORDINÁRIA). O Senhor 

Presidente solicitou a dispensa da leitura da mesma que, a seguir, foi à votação, aprovada por unanimidade. 

Na sequência, foi feita a leitura do Expediente recebido do Executivo e Legislativo das seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI Nº. 068/2016 - “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha no 

Orçamento Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; 

R$ 3.000,00; Fundo Social de Solidariedade; PROJETO DE LEI Nº. 069/2016 - “Dispõe sobre 

denominação da Rua Quinze – Bairro Jardim Nova Alvorada – na cidade de Monte Mor e dá outras 

providências”, de autoria dos Vereadores MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO e NEIDE GARCIA 

FERNANDES; PROJETO DE LEI Nº. 070/2016 - “Institui o ‘Programa para Formação Profissional de 

Deficientes Físicos’, no âmbito do Município de Monte Mor e dá outras providências”, de autoria do 

Vereador MARCOS ANTONIO GIATI; PROJETO DE LEI Nº. 071/2016 - “Institui o ‘Programa 

Municipal de Apoio ao Portador de Deficiência Física e de Mobilidade Reduzida’ e dá outras providências”, 

de autoria do Vereador MARCOS ANTONIO GIATI; PROJETO DE LEI Nº. 072/2016 – “Estabelece a 

obrigatoriedade da presença de médico responsável nas competições esportivas em que houver a 

participação do Poder Público Municipal e dá outras providências”, de autoria do Vereador MARCOS 

ANTONIO GIATI; PROJETO DE LEI Nº. 073/2016 – “Dispõe sobre a criação do programa ‘Reciclagem 

também se aprende na escola’, em todas as escolas públicas municipais de Monte Mor e dá outras 

providências”, de autoria do Vereador DANILO JACOB; PROJETO DE LEI Nº. 074/2016 “Dispõe sobre 

a competência do município na prevenção e tratamento da L.E.R. – Lesões por Esforço Repetitivo – e dá 

outras providências”, de autoria do Vereador MARCOS ANTONIO GIATI; PROJETO DE LEI Nº. 

075/2016 – “Institui a ‘Campanha de alerta sobre os riscos e danos à saúde bucal do uso de piercings’ e dá 

outras providências”, de autoria do Vereador MARCOS ANTONIO GIATI; PROJETO DE LEI Nº. 

076/2016 – “Institui a ‘Semana de coleta de exames de ureia e creatina para prevenção de doenças renais’ – 

ficando estipulada a semana que contém o Dia Mundial do Rim (10 de Março)”, de autoria do Vereador 

SALVADOR LEITE MERCEDES; Na sequência fora lido a expediente recebido de diversos, como segue: 

REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PROPOSITURA, referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

Nº 002/2016 “Concede o título honorífico de Cidadão Montemorense ao senhor João Rinaldo”, de autoria do 

Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO; REQUERIMENTO DE RETIRADA DE 

PROPOSITURA, referente ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 003/2016 “Concede o título honorífico de 

Cidadã Montemorense à senhora Isilda Maria de Sousa Rinaldo”, de autoria do Vereador MURILO 

ANTONIO DE SOUSA RINALDO. Dando continuidade aos trabalhos da mesa, foi feita a leitura das 

seguintes INDICAÇÕES: 142 a 144/2016, todas de autoria do Vereador EDUARDO BISPO DA SILVA; 

145 e 146/2016, de autoria do Vereador SALVADOR LEITE MERCEDES; 141/2016, de autoria do 

Vereador VANDERLEI SOARES. O Senhor Presidente determinou à Secretaria Legislativa o envio das 

Indicações dentro do prazo regimental. 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, SALVADOR LEITE MERCEDES; EVERALDO DE MORAIS SANTANA; JOSÉ 

ADÃO DE ALMEIDA; que na sua fala cita que, “O Cerimonial da Prefeitura não cita os nomes dos 

Vereadores nos eventos do Executivo”, e MARCOS ANTONIO GIATI que na sua fala coloca, “Quero 

deixar o meu desabafo, sabemos que o nosso País se brigar com os Bancos é uma coisa muito difícil, mas 



ninguém suporta mais o descaso de alguns Bancos, principalmente do Banco do Brasil da avenida, desde que 

roubaram o cofre, é uma dificuldade muito grande, desde quinta-feira o caixa eletrônico não está 

funcionando, hoje eu tive o desprazer de ir nesta agência, toda semana é uma dificuldade, as pessoas 

reclamando, um caixa só para atender todo mundo, você ver muitos funcionários lá dentro, só uma pessoa 

para atender, pessoas há mais de 40, 50 minutos esperando, acho inadmissível, é uma falta desrespeito, já 

que eles querem respeito, tem que dá respeito, quero deixar claro que aconteceu, até aí eu fui atendido 

rápido, mas as pessoas em volta a reclamação imensa sentados esperando, eu digo mais pela questão de 

saque, as pessoas que precisava viajar a noite, pessoas que não moram em Monte Mor e não conseguia sacar, 

aí sobrecarrega o outro Banco que também não suporta, eu sei que é só uma voz na escuridão, porque brigar 

com Banco é a coisa mais difícil do mundo, quero deixar aqui registrado em ata o meu repúdio, como era na 

lotérica, é uma falta desrespeito para com a população de Monte Mor”. Não havendo mais nenhuma matéria 

na fase de leituras e debates para deliberação, dispensado o intervalo regimental, foi dada sequência aos 

trabalhos, com a chamada nominal, conforme Regimento Interno e, com conferência de quórum, o Senhor 

Presidente iniciou imediatamente a ORDEM DO DIA, às 19h40min, REQUERIMENTO DE 

URGÊNCIA ESPECIAL, ao Projeto de Lei Nº. 0068/2016; após leitura, o mesmo fora a votação, aprovado 

por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 068/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para 

Criar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER 

EXECUTIVO; R$ 3.000,00; Fundo Social de Solidariedade; após leitura e discussão, o mesmo fora a 

votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 035/2016 – “Dispõe sobre autorização ao 

Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá outras providências”, de 

autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 1.421.662,99; Fundo Municipal de Saúde; após leitura e discussão, o 

mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 036/2016 – “Dispõe sobre 

autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá outras 

providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 710.000,00; Diversos; após leitura e discussão, o 

mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade, PROJETO DE LEI Nº. 037/2016 – “Dispõe sobre 

autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá outras 

providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 375.902,00; Secretaria de Saúde; após leitura e 

discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 038/2016 – “Dispõe 

sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá outras 

providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 32.016,86; Secretaria Municipal de Segurança e 

Defesa Civil; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE 

LEI Nº. 039/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento 

Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 20.000,00; 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, 

aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 040/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder 

Executivo para Criar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do 

PODER EXECUTIVO; R$ 7.439,46; Ensino Fundamental; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, 

aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 041/2016 – “Dá nova redação ao Programa 2005: 

Cultura – Formação Cidadã, Ação 1054: Revirada Cultural Regional 2015”, de autoria do PODER 

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

LEI Nº. 042/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento 

Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 23.566,53; Creche 

Municipal; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE 

LEI Nº. 043/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento 

Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 35.550,00; Ensino 

2º Grau; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI 

Nº. 044/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento 

Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 79.180,00; Creche 

Municipal; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE 

LEI Nº. 045/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento 



Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 19.723,49; Ensino 

Criança 0 a 6 anos; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO 

DE LEI Nº. 046/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no 

Orçamento Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; 

R$ 30.320,00; Ensino Criança 0 a 6 anos; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por 

unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 047/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar 

Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; 

R$ 13.080,00; Ensino Fundamental; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por 

unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 048/2016 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para 

Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá outras providências”, de autoria do PODER 

EXECUTIVO; R$ 7.029,74; Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; após leitura e 

discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 049/2016 – “Dispõe 

sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá 

outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 18.367,06; Ensino 2º Grau; após leitura e 

discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 050/2016 – “Dispõe 

sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e dá 

outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 13.602,92; Ensino Fundamental; após leitura 

e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 051/2016 – 

“Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Suplementar Ficha no Orçamento Programa para 2016 e 

dá outras providências”, de autoria do PODER EXECUTIVO; R$ 16.205,23; Ensino Fundamental; após 

leitura e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 053/2016 – 

“Autoriza o Executivo Municipal a adquirir o bem imóvel que especifica e dá outras providências”, de 

autoria do PODER EXECUTIVO; após leitura e discussão, o mesmo vai à votação, aprovado por 

unanimidade; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 002/2016 – “Concede o título honorífico 

de Cidadão Montemorense ao senhor João Rinaldo”, de autoria do Vereador MURILO ANTONIO DE 

SOUSA RINALDO; retirado pelo autor; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2016 – 

“Concede o título honorífico de Cidadã Montemorense à Senhora Isilda Maria de Sousa Rinaldo”, de autoria 

do Vereador MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO, retirado pelo autor. Não havendo mais nada a 

tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a DÉCIMA PRIMEIRA (11ª) SESSÃO ORDINÁRIA do ano 

de 2016, às 20h00min; convocando os Senhores Vereadores para a DÉCIMA SEGUNDA (12ª) SESSÃO 

ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 18/04/2016, às 19h15min. 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. 

 

 

MARCOS ANTONIO GIATI 
Presidente 

 

 

NEIDE GARCIA FERNANDES 

1ª Secretária 

 

 

VALDECIR TORRES 

2º Secretário 


