
 

Câmara Municipal de Jacupiranga 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
                     Caixa Postal  05 - CEP: 11.940-000  -  Jacupiranga SP.  
                     Tel.: (13) 3864-1801   3864-1307    Fax: (13) 3864-1774 

 

 

 

ATA DA PRIMEIRA (1ª) SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA AOS 13 
(TREZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, 
 
Ata da Primeira (1ª) Sessão Ordinária, da trigésima segunda (32ª) Sessão 
Legislativa, da vigésima (20ª) legislatura da Câmara Municipal de 
Jacupiranga, Estado de São Paulo realizada aos 13 (treze) dias do mês de 
fefereiro do ano de dois mil e treze (2013), no edifício Antonio Gonçalves 
Saracura, sito a Avenida Vitório Ongaratto nº1.130, nesta Cidade e Comarca 
de Jacupiranga. Ás 20:00 inicia-se a 1ª (primeira) Sessão Ordinária presidida 
pelo Vereador Roberto Carlos Garcia e, secretariada pelos Vereadores 
Laurino Raimundo Amorim e Emiliano Augusto Monsores de Souza 
Vigneron, 1º e 2º Secretários respectivamente. Presentes ainda os 
Vereadores: Alcides Ferreira de Lima Filho, Francisc Wesley Boitar, Franklin 
Dáveis da Silva Almeida, Pery Bevilacqua Ribeiro Ramos, Sandra Lucia 
Dvolatka e Sylvio Carneiro Braga Junior, e na oportunidade foi feita uma 
reflexão de carater religioso pelo Vereador Emiliano Augusto Monsores de 
Souza Vigneron. Estando presentes em plenário os Senhores Vereadores, 
havendo, portanto, quorum artigo 66 do Regimento Interno desta edilidade, 
foi passada a votação das Atas da 4ª (Quarta), 5ª (Quinta) e 6ª (Sexta) 
Sessões Extraodinárias todas realizadas em 30 (trinta) de janeiro do corrente 
ano, e aprovada por 8 ( oito ) votos. Dando sequencia aos trabalhos foram 
lidas as seguintes materias. Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura 
Municipal de Jacupiranga referente ao mês de dezembro de 2012. Oficio nº 
002/2013-C, informando que foi creditada à conta da Prefeitura a importância 
de R$33.852,00 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) 
referente a Praça Adhemar de Barros e R$ 15.709,96 (quinze mil, setecentos 
e nove reais e noventas e seis centavos) referente à Galeria da Vila 
Elias.Oficio nº 003/2013-C do Senhor Prefeito Municipal aonde comunica 
que o Vereador Francisc Wesley Boitar exercerá na presente legislatura a 
função de lider do Prefeito na Câmara Municipal.Oficio nº 110/2013, 
referente a Crédito de Recursos Financeiros-Orçamento Gerais da União, 
informando que foi creditado sob bloqueio o valor de R$ 15.709,96(quinze mil 
setecentos e nove reais e noventa e seis centavos) que tem por objeto a 
implantação ou melhorias de obras de infra-estrutura urbana nas ruas do 
bairro Vila Elias, nesta Cidade.Oficio nº 065/2013-Contrato celebrado entre 
o Municipio de Jacupiranga e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 
255.740,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais), 
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para execução de serviços de infra-estrutura (pavimentação) nas ruas 
Pitangas e parte da Alameda Cajamar, bairro Novo Boutujuru.Oficio nº 
066/2013-Contrato celebrado entre o Municipio de Jacupiranga e a Caixa 
Econômica Federal, no valor de R$ 245.850,00(duzentos e quarenta e cinco 
mil e oitocentos e cinquenta reais), para execução de serviços de infra-
estrutura (pavimentação) na rua Projetada e Talco, bairro Cidade Nova.Oficio 
datado de 29 de janeiro último, de autoria do Vereador Francisc Wesley 
Boitar informando o Senhor Prefeito Municipal o seu desligamento de lider do 
Prefeito junto a Câmara Municipal de Jacupiranga.Projeto de Lei nº 029 de 
22/11/2012- ASSUNTO: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO, E DO FUNDO MUNICIPAL DE 
DIREITOS DO IDOSO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.Projeto de Lei nº 
006 de 05/02/2013-ASSUNTO: DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.Projeto 
Legislativo nº 002 de 08/02/2013 de autoria do Vereador-Presidente 
Roberto Carlos Garcia. ASSUNTO: INSTITUI A TRANSIÇÃO 
DEMOCRATICA DO GOVERNO NO MUNICIPIO DE JACUPIRANGA, E 
DISPÕE SOBRE A FORMAÇÃO DA EQUIPE DE TRAMITAÇÃO, DEFINE O 
SEU FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Lei 
nº 007 de 08/02/2013. ASSUNTO: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A REPASSAR SUBVENÇÃO A AÇÃO COMUNITÁRIA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – ACASO – EM CONFORMIDADE COM A LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Lei 
nº 008 de 08/02/2013. ASSUNTO: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A REPASSAR SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE JACUPIRANGA – APAE -, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. Projeto de Lei nº009 de 08/02/2013.ASSUNTO: 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR 
SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE JACUPIRANGA, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  Indicações de nº 001,002 e 003/2013 de autoria do 
Vereador Roberto Carlos Garcia.Indicações de nº 004 e 005/2013 de 
autoria da Vereadora Sandra Lúcia Dvolatka.Indicações de nº 006, 007, 
008,009 e 010/2013 de autoria do Vereador Emiliano Augusto Monsores de 
Souza Vigneron.Indicação de nº 011/2013 de autoria do Vereador Alcides 
Ferreira de Lima Filho.Indicações de nº 012 e 013/2013 de autoria do 
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Vereador Roberto Carlos Garcia.Indicação de nº 014/2013 de autoria do 
Vereador Pery Bevilacqua Ribeiro Ramos.Indicação de nº 015/2013 de 
autoria dos Vereadores Pery Bevilacqua Ribeiro Ramos e Franklin Daveis da 
Silva Almeida.Indicação de nº 016/2013 de autoria do Vereador Pery 
Bevilacqua Ribeiro Ramos.Indicação de nº 017/2013 de autoria da 
Vereadora Sandra Lucia Dvolatka.Indicação de nº 018/2013 de autoria do 
Vereador Pery Bevilacqua Ribeiro Ramos.Indicação de nº 019/2013 de 
autoria dos Vereadores Pery Bevilacqua Ribeiro Ramos e Franklin Daveis da 
Silva Almeida.Indicações de nº 020, 021,022 e 023 de autoria do Vereador 
Pery Bevilacqua Ribeiro Ramos. A seguir pelo Senhor Presidente foi 
deliberado o seguinte: Recebo o Projeto de Lei nº 029/2012, nos termos do 
artigo 53 inciso III do Regimento Interno desta edilidade, que assim define: 
“... Artigo 53 Excetuado os casos em que este Regimento determine de 
forma diversa, as Comissões deverão obedecer aos seguintes prazos para 
examinar as proposições e sobre ela decidir”.III –Independentemente de 
prazo, quando se tratar de materia em regime tramitação ordinária. Ato 
continuio o Senhor Presidente determinou o encaminhamento do Projeto de 
Lei nº 029/2012 e os Projetos de Lei nº 006, 007,008 e 009/2013, bem 
como o Projeto Legislativo nº 002/2013, as Comissões de Meritos desta 
edilidade para estudos e pareceres, e as Indicações de nº 001 à 023/2013 
ao executivo municipal para conhecimento e as medidas que julgar 
pertinente.Terminado o Expediente, estando presentes em Plenário os 
Senhores Vereadores, havendo, portanto quorum, artigo 70 do Regimento 
Interno desta edilidade, foi passado a ORDEM DO DIA que constou das 
seguintes proposituras: Requerimento nº 001/2013- de autoria da 
Vereadora Sandra Lucia Dvolatka.Dada a palavra à autora do requerimento à 
mesma declinou de fazer uso da palavra.Colocado em votação foi o referido 
requerimento aprovado por 8 ( oito ) votos.Requerimento nº 002/2013 – de 
autoria da Vereadora Sandra Lucia Dvolatka.Dada a palavra à autora do 
requerimento a mesma declinou de fazer uso da palavra.Colocado em 
votação foi o referido requerimento aprovado por 8 (oito) 
votos.Requerimento nº 003/2013 – de autoria da Vereadora Sandra Lucia 
Dvolatka. Dada a palavra a autoria do requerimento a mesma enfatizou a 
importância deste requerimento, pedindo o apoio dos demais Vereadores na 
sua aprovação.Colocado em votação foi o referido requerimento aprovado 
por 8 ( oito ) votos.Requerimento nº 004/2013 – de autoria do Vereador 
Francisc Wesley Boitar.Dada a palavra ao autor do requerimento o mesmo 
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declinou de fazer uso da palavra.Colocado em votação foi o referido 
requerimento aprovado por 8 ( oito ) votos.Requerimento nº 005/2013 de 
autoria do Vereador-Presidente Roberto Carlos Garcia.E, na oportunidade o 
mesmo convidou o Vice-Presidente desta Casa, Vereador Sylvio Carneiro 
Braga Junior a assumir esta presidência, tendo em vista o meu impedimento 
em apreciar os requerimentos de nº 005, 006,007 e 008 de minha 
autoria.Conduzido a presidenia dos trabalhos o Vereador Sylvio Carneiro 
Braga Junior deu continuidade aos trabalhos e concedeu ao autor do 
requerimento o uso da palavra, e na oportunidade o Vereador Roberto Carlos 
Garcia enfatizou da importância deste requerimento, fazendo uma 
explanação a respeito do conteudo do requerimento e suas consequencias, 
pedindo por derradeiro o apoio dos Senhores Vereadores na aprovação do 
requerimento.Colocado em votação foi o mesmo aprovado por 8 (oito) 
votos.Requerimento nº 006/2013, de autoria do Vereador-Presidente 
Roberto Carlos Garcia.Concedido à palavra ao autor do requerimento o 
mesmo enfatizou a importância deste requerimento, pedindo o apoio dos 
Senhores Vereadores em sua aprovação.Colocado em votação foi o referido 
requerimento aprovado por 8 ( oito )votos.Requerimento nº007/2013 de 
autoria do Vereador-Presidente Roberto Carlos Garcia.Concedido à palavra 
autor do requerimento o mesmo fez uma explanação sobre o requerimento, 
esclarecendo todos os itens ali colocados, e por fim solicitou o apoio dos 
Senhores Vereadores na sua aprovação.Colocado em votação o referido 
requerimento foi o mesmo aprovado po 8 (oito) votos.Requerimento nº 
008/2013 de autoria do Vereador –Presidente Roberto Carlos 
Garcia.Concedido a palavra ao autor do requerimento o mesmo teceu 
comentários a respeito do requerimento, enfatizando a sua necessidade de 
se obter estas informações, e por derradeiro pediu apoio dos Senhores 
Vereadores na sua aprovação. Requerimento nº 009/2013 de autoria dos 
Vereadores Alcides Ferreira de Lima Filho e Emiliano Augusto Monsores de 
Souza Vigneron.Antes de conceder a palavra aos autores do requerimento o 
Presidente em exercicio convidou o Presidente desta edilidade para que o 
mesmo reasumisse suas funções junto a Mesa Diretora desta 
Casa.Tomando o assento junto a Mesa o senhor Presidente concedeu a 
palavra aos autores do requerimento, e na oportunidade o Vereador Alcides 
Ferreira de Lima Filho teceu comentários a respeito da importância de se 
saber o que esta sendo questionado, buscando desta forma trazer mais 
recursos aos cofres publicos.Colocado em votação foi o referido 
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requerimento aprovado por 8 ( oito ) votos. Processo nº 005/2012-Assunto 
Pedido de anulação do Decreto Legislativo nº 006/2008, que julgou as 
contas anuais do Executivo Municipal exercicio de 2006, Requerente - 
Senhor João Batista de Andrade, ex-prefeito municipal.Pela Ordem e 
através de requerimento verbal o Vereador Pery Bevilacqua Ribeiro Ramos 
requereu ao Senhor Presidente a retirada do referido processo da pauta para 
que o mesmo fosse mais bem analisado. A seguir o Senhor Presidente 
esclareceu que estava recebendo o requerimento verbal apresentado pelo 
Vereador Pery e que o mesmo será colocado para apreciação do plenário 
que decidirá sobre a retirada do requerimento.Colocado em votação o 
referido requerimento foi o mesmo rejeitado por 5 (cinco) votos,tendo 
manifestado voto  favoravel ao requerimento verbal os Vereadores Pery 
Bevilacqua Ribeiro Ramos,Franklim Daveis da Silva Almeida e a Vereadora 
Sandra Lucia Dvolatka.Prosseguindo os trabalhos o Senhor Presidente 
informou que o Processo nº 005/2013 obedeceria aos seguintes 
procedimentos regimentais.Que a votação se dará nos termos do artigo 152, 
inciso I, c.c. os artigos 153,169 § 8º e 53 ambos do Regimento Interno desta 
edilidade que assim define: Artigo 152 – O processo nominal será utilizado: I 
– Nos casos em que seja exigido quorum especial de votação; Artigo 169 § 
8º - O parecer previo do Tribunal de Contas, somente poderá ser rejeitado 
por decisão de dois terço (2/3) dos membros da Câmara, podendo o 
Presidente da Câmara Municipal, ou quem o substituir, manifestar seu voto, 
nos termos do artigo 32 inciso III da Lei Orgânica Municipal.   Artigo 153 - 
A votação nominal far-se-à pela chamada dos Veredores na ordem alfabetica 
de chamada, respondendo sim ou não ou abstenção e anotados os votos 
pelo primeiro secretário. A seguir foi procedida a leitura do parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Após a sua leitura foi o 
mesmo colocado em discussão oportunidade em que fez uso da palavra o 
Vereador Emiliano Augusto Monsores de Souza Vigneron que teceu um 
breve comentário sobre o processo em pauta. A seguir o Senhor Presidente 
esclareceu que iria passar a votação do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, de forma nominal, esclarecendo, ainda, que 
a aprovação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
estaria os Senhores Vereadores rejeitando o recebimento do requerimento 
de fls.001/007 referente ao processo nº 005/2012 apresentado pelo então 
prefeito Senhpor João Batista de Andrade, e caso votassem pela rejeição do 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação estariam acatando 
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o requerimento de fl.001/007.A seguir o Senhor Presidente determinou que 
passasse a votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação na ordem alfabetica de chamada feita pelo senhor 1ª secretário, a 
saber: Alcides Ferreira de Lima Filho, Emiliano Augusto Monsores de 
Souza Vigneron, Francisc Wesley Boitar, Laurino Raimundo Amorim, 
Roberto Carlos Garcia e Sylvio Carneiro Braga Junior, manifestaram 
seus votos favoraveis a aprovação do Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. Os Vereadores Franklin Daveis da Silva 
Almeida e Pery Bevilacqua Ribeiro Ramos, manifestaram seus votos pela 
abstenção e a Vereadora Sandra Lucia Dvolatka manifestou seu voto 
contrário ao Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A 
seguir o Senhor Presidente proclamou o resultado da votação, a saber: 6 
(seis) votos pela aprovação do parecer da Comissão de Constituição,Justiça 
e Redação,2 (dois) abstenções e 1 ( um) voto contrario ao Parecer da 
Comissão de Constituição,Justiça e Redação.Diante da votação realizada o 
Senhor Presidente declarou aprovado o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e consequentemente rejeitado o 
recebimento do requerimento de fl.001/007 do processo nº 005/2013, 
determinando que fossem feitas às comunicações de estilo. Dando 
sequencia aos trabalhos foram apresentadas pelos Senhores Vereadores da 
Câmara Municipal as seguintes Moções de Pesar pelo falecimento das 
seguintes pessoas: Lená Gomes Braga, Conceição Nobrega Palincas, 
Anésia Pasquini e as Vitimas da Tragédia de Santa Maria (RS).Concedida 
à palavra aos Senhores Vereadores não houve manifestação dos 
mesmos.Colocadas em votação foram as mesmas aprovadas por 8 ( oito ) 
votos. Encerrada a Ordem do Dia o Senhor Presidente convidou o Vereador 
Franklim Daveis da Silva Almeida, para em conformidade com o artigo 87 § 
13 do Regimento Interno e inscrição nº 001 junto à secretaria desta 
edilidade fizesse uso da Tribuna Livbre pelo prazo de até 10 (dez) minutos, 
tendo na oportunidade falado sobre tema “Novo Paradigma Politico para 
Jacupiranga”. A seguiir o Senhor Presidente Roberto Carlos Garcia, 
obecedendo inscrição nº 002 junto à secretaria desta edilidade fez uso da 
Tribuna Livre, oportunidade teceu “Comentários sobre o inicio dos trabalhos 
legislativos”.  Não havendo mais nada a ser discutido ou deliberado o Senhor 
Presidente em nome de DEUS, deu por encerrada a presente Sessão, 
agradecendo a presença dos Senhores Vereadores, dos Visitantes, 
Internautas e Funcionários. E, na oportunidade CONVOCOU os Senhores 
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Vereadores para uma Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 19 
(dezenove) de fevereiro de 2013, às 20h00, oportunidade em que estarão 
sendo apreciadas as seguintes proposituras: Projeto de Lei nº 007/2013-
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Repassar Subvenção a 
Ação Comunitária e Assistência Social – ACASO – em conformidade com a 
Lei Orçamentária anual, e dá outras providências “. Projeto de Lei nº 
008/2013-Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Repassar 
Subvenção a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Jacupiranga – APAE -, em conformidade com a Lei Orçamentária anual, e dá 
outras providências e Projeto de Lei nº 009/2013- Assunto: Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a Repassar Subvenção a Associação dos Idosos 
de Jacupiranga, em conformidade com a Lei Orçamentária anual, e dá outras 
providencias”.E, para constar eu, Laurino Raimundo Amorim, 1º Secretário”, 
mandei lavrar a presente Ata que vai assinada pela Mesa Diretora “. 
 
Plenário Durvalino Martins, aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro 
de 2013. 
        
                                        ROBERTO CARLOS GARCIA. 
                                                        Presidente 
  
                                        LAURINO RAIMUNDO AMORIM.                                                                     
                                                       1ºSecretário. 
                                                        
                        EMILIANO AUGUSTO MONSORES DE S. VIGNERON.                                                  
                                                       2º Secretário.                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Câmara Municipal de Jacupiranga 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
                     Caixa Postal  05 - CEP: 11.940-000  -  Jacupiranga SP.  
                     Tel.: (13) 3864-1801   3864-1307    Fax: (13) 3864-1774 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


