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Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

VER. LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  
Presidente da Câmara Municipal de Canas/SP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Ordem do Dia 

 

    52ª Sessão Ordinária - 6ª Legislatura 

 

Realização: 17/09/2019                  Terça-feira                     18:00 Horas   
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NÃO HÁ PROJETOS PARA A PAUTA DA PRESENTE SESSÃO. 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

 

Canas, 13 de setembro de 2019. 

 

Ao Senhor Vereador; 

ARQUIVO     
______________________________________________________________________________________________ 
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ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CANAS, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019, TERÇA-FEIRA AS 18:00 HORAS.   
 
Aos três dias do mês de setembro, de dois mil e dezenove, terça-feira, ás dezoito horas, 
reuniram-se os VEREADORES, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, situada na 
Rua Nossa Senhora Auxiliadora n.º 500, nesta cidade de Canas, Estado de São Paulo, sob a 
Presidência do Nobre Edil, LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL, o qual no exercício das 
atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos dezoito, cento e oito e seguintes 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a existência de quórum, 
com a presença dos Vereadores:DAVI SÁVIO DE OLIVEIRA,RICELLY AUGUSTO ISALINO, 
MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA, ERNANI JOSÉ DA SILVA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES 
DO PRADO,LAERTE ZANIN, SÉRGIO RODRIGO TOBIAS, e VALMIR APARECIDO 
LAFAIETE, de conformidade com os artigos noventa e quatro, noventa e oito e seguintes do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario 
que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a assinatura do Livro de presença. 
Em seguida após convidar os Vereadores a tomarem seus lugares no Plenário e invocando a 
Proteção de Deus declarou aberta a Sessão. Continuando de conformidade com a Lei Municipal 
n.º 558/2017 o Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que ficassem em pé para a 
execução do Hino Nacional. Continuando o Presidente colocou em deliberação do Plenário a Ata 
da 50ª Sessão Ordinária realizada em 20/08/2019, continuando, sendo aprovada por 
unanimidade de votos, e Ata da 42ª Sessão Extraordinária Subsequente, realizada em 
20/08/2019, continuando, sendo aprovada por unanimidade de votos. Continuando o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura dos ofícios; Convite Municipal da 
Semana da Pátria, Convite Conselho de Pastores Evangélicos de Canas, Of. n.º 262/2019 
Cartório Eleitoral de Lorena,em deliberação Projeto de Lei Ordinária n.º 23/2019 – LOA, Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 01/2019,continuando, Questão de Ordem levantada pelo Vereador 
Ricelly Augusto Isalino referente ao artigo 131 do RI solicitando a inclusão de proposituras de 
sua autoria na pauta da presente Sessão, continuando, sendo regimental o pedido, o Presidente 
solicitou a inclusão das proposituras na pauta da presente Sessão. Continuando o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura das proposituras apresentadas: 
continuando, Moção de Aplausos n.º 18/2019 aos Empresários da Cidade de Canas, Senhor 
Osvaldo Ferreira Gonçalves e Senhora Denise Gonçalves, Proprietários do Restaurante e 
Pesqueiro San Raphael, nesta cidade de Canas,continuando, colocando em discussão, Pela 
Ordem levantada pelo VereadorRicelly Augusto Isalino, continuando, Pela Ordem levantada pelo 
Vereador Davi Sávio de Oliveira, continuando em discussão e votação, sendo aprovado por 
unanimidade de votos, continuando, Moção de Apelo n.º 19/2019 ao Diretor Regional do 
DER-6, Senhor Antonio Moreira Júnior, reiterando o Requerimento n.º 28/2018 de 
20/08/2018 (anexo) que versa sobre instalação de faixas de pedestre elevadas na extensão 
da Avenida 22 de Março/Rodovia Osvaldo Ortiz Monteiro, neste Município de Canas-
SP,continuando, colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo Vereador Laerte Zanin, 
continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador Davi Sávio de Oliveira, continuando em 
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando, Moção de 
Agradecimentos n.º 20/2019 aos Comerciantes: Senhor Cléber Favalli e equipe, Senhora 
Marisol Favalli e equipe, Proprietários da Padaria Favalli e Supermercado JC de Canas, 
respectivamente,continuando, colocando em discussão, e votação sendo aprovado por 
unanimidade de votos, continuando, Moção de Aplausos n.º 21/2019 á Equipe de Judô do 
Município de Canas, composta pelo Professor e Sensei Elias Ferreira dos Santos e Sensei 
Alexandre Cristiano da Silva de Cruzeiro e dos Técnicos: Brenda Cristina e Diogo Luz pela 
Organização e Participação na Copa Canas de Judô 2019,continuando, colocando em 
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discussão, Pela Ordem levantada pelo Vereador, continuando em discussão e votação, sendo 
aprovado por unanimidade de votos, continuando,Moção de Aplausos n.º 22/2019 a Equipe da 
Diretoria de Esportes de Canas, representada pelo Senhor AngeloBonafé, Senhor 
Francisco Marco Isalino e Senhor Luiz Gustavo Coelho de Abreu, pela participação do 
Campeonato Municipal de Futebol, encerrado com a final neste ultimo Domingo dia 1º de 
setembro de 2019,continuando, colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo Vereador 
Ricelly Augusto Isalino, continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador Davi Sávio de 
Oliveira, continuando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, 
continuando,Requerimento n.º 128/2019ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, 
Prefeito Municipal de Canas,continuando, colocando em discussão, Pela Ordem levantada 
pelo Vereador Ricelly Augusto Isalino, continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador Laerte 
Zanin, continuando, Questão de Ordem levantada pelo Vereador Davi Sávio de Oliveira 
referente ao artigo 196 do RI sobre encaminhamento de votação, continuando em discussão e 
votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando,Requerimento n.º 
129/2019ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de 
Canas,continuando, colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo VereadorRicelly 
Augusto Isalino, continuando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de 
votos, continuando,Requerimento n.º 130/2019 ao Gerente da Agência da SABESP de 
Lorena, Engenheiro Luiz Henrique Gonçalves,continuando colocando em discussão e 
votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando,Requerimento n.º 
131/2019ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de 
Canas,continuando, colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo VereadorRicelly 
Augusto Isalino, continuando em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de 
votos, continuando,Indicação n.º 75/2019 ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, 
Prefeito Municipal de Canas, continuando, Indicação n.º 76/2019 ao Excelentíssimo Senhor 
Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de Canas, continuando,Indicação n.º 77/2019 ao 
Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito Municipal de Canas, 
continuando,Indicação n.º 78/2019 ao Excelentíssimo Senhor Lucemir do Amaral, Prefeito 
Municipal de Canas,continuando e não havendo mais nenhuma propositura o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a 
Fase da Ordem do Dia, continuando o Presidente colocou em deliberação do Plenário, atribuição 
de Relator Especial, bem como atribuição para emitir pareceres nos Projetos, objetos para a 
pauta da presente Sessão, continuando colocando em deliberação do Plenário, sendo aprovado 
por unanimidade de votos, continuando o Presidente designou o Vereador Sérgio Rodrigo 
Tobias como Relator Especial e suspendeu a Sessão por quinze minutos. Continuando o 
Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores 
Vereadores, continuando colocando em Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei 
Ordinária n.º 15/2019,Dispõe sobre a comunicação da ausência dos alunos nas salas de 
aula das escolas da Rede Municipal de Ensino,do Legislativo, continuando o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial 
referente ao Projeto, continuando colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo 
Vereador Ricelly Augusto Isalino, continuando em discussão e votação sendo aprovado por 
unanimidade de votos, continuando, colocando em Primeira Discussão e Votação Projeto de 
Lei Ordinária n.º 16/2019, Dispõe sobre a criação de Assistência Jurídica Gratuita no 
Município,do Legislativo, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que 
procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando 
em discussão, Pela Ordem levantada pelo Vereador Ricelly Augusto Isalino, continuando, Pela 
Ordem levantada pelo Vereador José Carlos Rodrigues do Prado, continuando, Pela Ordem 
levantada pelo Vereador Davi Sávio de Oliveira, continuando, Questão de Ordem levantada pelo 
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Vereador Laerte Zanin referente ao artigo 196 do RI sobre encaminhamento de votação, 
continuando  em votação sendo rejeitado por seis votos contrários e dois votos favoráveis,  
continuando, colocando em Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 
20/2019, Dispõe sobre a criação da campanha educativa “Pipas sem morte”, direcionada 
aos alunos da Rede Municipal de ensino no município de Canas, e dá outras providências,  
do Legislativo, continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a 
leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando em 
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando, colocando em 
Primeira Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 21/2019, Dispõe sobre a 
instalação da junta de Serviço Militar no Município de Canas e dá outras providências,do 
Executivo,continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura do 
Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando em discussão e 
votação sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando, colocando em Primeira 
Discussão e Votação Projeto de Lei Ordinária n.º 22/2019, Dispõe sobre a concessão de 
anistia sobre multas e juros incidentes sobre o recolhimento do IPTU, ISSQN, taxas, 
contribuições de melhoria e aos débitos de outras naturezas, para pagamento á vista ou 
em parcelas, e dá outras providências,do Executivo,continuando o Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao 
Projeto, continuando colocando em discussão, Pela Ordem levantada pelo Vereador Davi Sávio 
de Oliveira, continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador Laerte Zanin, continuando em 
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade de votos, continuando o Presidente 
informou que não havia mais nenhum Projeto cadastrado na pauta da presente Sessão, 
continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario havia algum Vereador Inscrito para a 
Fase das Explicações Pessoais que de acordo com o artigo 110 do RI a ordem de chamada será 
estabelecida por sorteio, continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador José Carlos 
Rodrigues do Prado, continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador Laerte Zanin, 
continuando, Pela Ordem levantada pelo Vereador Ricelly Augusto Isalino, continuando, 
Questão de Ordem levantada pelo Vereador Davi Sávio de Oliveira referente ao artigo 41 do RI, 
continuando, Questão de Ordem levantada pelo Vereador José Carlos Rodrigues do Prado 
referente ao artigo 41 do RI, continuando e não havendo mais nenhum Orador inscrito para a 
Fase das Explicações Pessoais o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os 
Nobres Edis para a 43ª Sessão Extraordinária Subsequente, e deu por encerrada a presente 
Sessão e para constar mandou que fosse lavrada em Ata que depois de lida, conferida e 
assinada pelo Presidente e pelos Secretários será encaminhada para votação final do Plenário 
afim de ser transcrita no Livro próprio de Atas. 
 

Sala das Sessões, 03 de setembro de 2019. 
 
 

 
 

LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  RICELLY AUGUSTO ISALINO 
Presidente                           Primeiro Secretário 

 
 

MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 
Segundo Secretário 
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ATA DA 43ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SUBSEQUENTE DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CANAS, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019, TERÇA-FEIRA AS 21:15 
HORAS.   
 
Aos três dias do mês de setembro, de dois mil e dezenove, terça-feira, ás vinte e uma horas e quinze 
minutos, reuniram-se os VEREADORES, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Canas, situada 
na Rua Nossa Senhora Auxiliadora n.º 500, nesta cidade de Canas, Estado de São Paulo, sob a 
Presidência do Nobre Edil, LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL, o qual no exercício das atribuições e 
prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos dezoito, cento e oito e seguintes do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Canas, após constatar a existência de quórum, com a presença dos 
Vereadores:DAVI SÁVIO DE OLIVEIRA,RICELLY AUGUSTO ISALINO, MAURO JOSÉ LOPES DA 
SILVA, ERNANI JOSÉ DA SILVA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO PRADO,LAERTE ZANIN, 
SÉRGIO RODRIGO TOBIAS, e VALMIR APARECIDO LAFAIETE, de conformidade com os artigos 
noventa e quatro, noventa e oito e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canas, o 
Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a 
assinatura do Livro de presença. Em seguida após convidar os Vereadores a tomarem seus lugares no 
Plenário e invocando a Proteção de Deus declarou aberta a Sessão. Continuando o Presidente solicitou 
ao Primeiro Secretario que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores para a Fase da Ordem do 
Dia, continuando, Questão de Ordem levantada pelo Vereador Laerte Zanin, referente ao artigo 253 do 
RI solicitando votação em bloco dos Projetos aprovados em Primeira Discussão em Sessão anterior, 
sendo regimental o pedido do Vereador o Presidente colocou em deliberação do Plenário, sendo 
aprovado por unanimidade de votos, continuando, colocando em Segunda Discussão e Votação em 
bloco os Projetos;Projeto de Lei Ordinária n.º 15/2019,Dispõe sobre a comunicação da ausência 
dos alunos nas salas de aula das escolas da Rede Municipal de Ensino,do Legislativo, continuando 
o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial 
referente ao Projeto, continuando, Projeto de Lei Ordinária n.º 20/2019, Dispõe sobre a criação da 
campanha educativa “Pipas sem morte”, direcionada aos alunos da Rede Municipal de ensino no 
município de Canas, e dá outras providências,do Legislativo, continuando o Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, 
continuando, Projeto de Lei Ordinária n.º 21/2019, Dispõe sobre a instalação da junta de Serviço 
Militar no Município de Canas e dá outras providências,do Executivo,continuando o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a leitura do Parecer do Relator Especial referente ao 
Projeto, continuando, Projeto de Lei Ordinária n.º 22/2019, Dispõe sobre a concessão de anistia 
sobre multas e juros incidentes sobre o recolhimento do IPTU, ISSQN, taxas, contribuições de 
melhoria e aos débitos de outras naturezas, para pagamento á vista ou em parcelas, e dá outras 
providências,do Executivo,continuando o Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que procedesse a 
leitura do Parecer do Relator Especial referente ao Projeto, continuando colocando em discussão em 
bloco, continuando em votação, sendo aprovados em votação em bloco todos os Projetos por 
unanimidade de votos, continuando o Presidente informou que não havia mais nenhum Projeto 
cadastrado na pauta da presente Sessão, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
presente Sessão e para constar mandou que fosse lavrada em Ata que depois de lida, conferida e 
assinada pelo Presidente e pelos Secretários será encaminhada para votação final do Plenário afim de 
ser transcrita no Livro próprio de Atas. 
 

Sala das Sessões, 03 de Setembro de 2019. 
 
 
 

LUCIMAR APARECIDO DO AMARAL  RICELLY AUGUSTO ISALINO 
Presidente                           Primeiro Secretário 

 
 

MAURO JOSÉ LOPES DA SILVA 
Segundo Secretário 
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