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Ata nº 2729 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
18 de junho de 2013. Ao décimo oitavo dia do mês de junho do ano dois mil e treze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2729ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, José Carlos Mantovani, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista,
Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Havendo número legal, o Sr.
Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros, declarou abertos os trabalhos e colocou
em discussão a Ata nº 2728 da Sessão Ordinária de 11 de junho de 2013, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse com
a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho pediu a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o
Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do Isata
sobre o curso nº 230; 02) – Jornal do Interior, Ano XIV, nº 98, 05/2013; 03) – Cartão
do Comandante da AFA, Brig. Ar. Carlos Eduardo da Costa Almeida, justificando à
ausência na Audiência Pública que versará sobre os Projetos de Leis nºs: 88, 89 e
90/2013, de autoria da Prefeita Municipal, sobre o Programa – Reforma e Cobertura
da Quadra Poliesportiva do Jardim Eldorado, dia 18/06/2013; 04) – Convite da
Secretaria Municipal de Educação, para a Palestra com a médica pediatra Doutora
Maria Helena e representantes do Conselho Tutelar, dia 19/06/2013; 05) – Convite da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da
3ª Idade, para o evento de encerramento do Concurso de Desenhos e Frases “Trabalho Infantil: prevenção e erradicação”, dia 02/07/2013; 06) – Convite da Casa
Renascer, para o evento da 12ª Semana Anti Drogas, de 24 a 28/06/2013; 07) –
Convite da Policia Militar do Estado de São Paulo, para a solenidade da formatura do
PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, dia
28/06/2013; 08) – Cartão do Comandante do Esquadrão de Demonstração Aérea da
Academia da Força Aérea, Ten Cel Av Marcelo Gobett Cardoso, acusando e
agradecendo o recebimento do Requerimento nº 250/2013, de autoria dos Vereadores
Otacilio José Barreiros e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que
consignou votos de congratulações, pela comemoração de 61 anos de existência, dia
18/05/2013; 09) – Ofício nº 10/2013, da Escola Interdisciplinar – Liceu Vivere,
justificando à ausência da Diretora de Escola, Maria Helena Zoéga Maialle no Ato
Solene Comemorativo à “Semana Dr. Fernando Costa”, dia 11/06/2013; 10) – Ofício nº
358/2013, da Secretária Municipal de Educação, Yara Aparecida Bernardi Antonialli,
justificando à ausência no Ato Solene Comemorativo à “Semana Dr. Fernando Costa”,
dia 11/06/2013; 11) – Ofício nº 70/2013, do Secretário Municipal da Saúde,
encaminhando ATA referente à Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2013,
realizada dia 27/05/2013; 12) – Requerimento do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia do áudio e vídeo da Sessão Ordinária, de
11/06/2013; 13) – Requerimento da Vereadora Luciana Batista, solicitando cópia do
áudio e vídeo da Sessão Ordinária de 11/06/2013; 14) – Convite do Centro
Universitário Anhanguera, Leme SP, para a abertura oficial do evento “I Workshop -1-
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“Da melhor Idade. Uma vida saudável não tem idade para começar”, dia 22/06/2013 ;
15) – Ofício nº 418/2013-3, do 3º Promotor de Justiça de Pirassununga,
encaminhando cópia da manifestação exarada nos autos da Peça de Informação nº
649/2012, sobre apuração de eventual prestação irregular de serviços (Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos); 16) – E-mail do Posto de Bombeiros de
Pirassununga, indicando nomes ao título “Bombeiro do Ano”: 2º Sargento Policial
Militar; Miguel Magdaleno e o Soldado Policial Militar Wallysson Luiz do Couto; 17) –
Ofício nº 13078/2013, do Comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo
de Pirassununga, acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº
258/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que consignou votos de
congratulações pela realização da Cerimônia Militar alusiva ao 54º Aniversário do
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Pirassununga, dia 24/05/2013; 18) –
Ofício nº 113/2013, do Deputado Estadual José Bittencourt, acusando e agradecendo
o recebimento do Requerimento nº 170/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, que encaminhou Moção de Apoio para aprovação do Projeto de Lei nº
56/2012, sobre o exame de oximetria seja obrigatório, visando o diagnóstico de
problemas no coração em recém-nascidos; 19) – Ofício nº 230/2013, do Ministério
Público do Estado de São Paulo, solicitando cópia das Leis Municipais que fixaram os
subsídios do Prefeito e Vice Prefeito para os mandatos 2009/2012 e 2013/2016; 20) –
Ofício nº 35/2013, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, solicitando
a indicação de um represente da Câmara Municipal de Pirassununga, para compor o
Conselho Municipal do Meio Ambiente, conforme Lei Municipal nº 4.423/2013; 21) –
Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando cópias das informações
do Ofício nº 123/2013, da 1ª Promotoria de Justiça de Pirassununga; 22) –
Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando cópias das informações
do Ofício nº 344/2013, da 1ª Promotoria de Justiça de Pirassununga; 23) – Ofício GAB
nº 512/2013, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 60/2013,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de
informações sobre o pagamento do adicional de periculosidade aos Guardas
Municipais e Vigias, diante da modificação do artigo 193 da CLT, modificado pela Lei
Federal nº 12.740 de 08 de dezembro de 2012; 24) – Ofício GAB nº 529/2013, da
Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 58/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a viagem da Senhora Prefeita para
Brasília, no Encontro Nacional dos Prefeitos, nos dias 27 a 30 de janeiro deste ano ;
25) - Ofício GAB nº 528/2013, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 57/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a
realização de serviços de construções de guias no prolongamento da Rua Curitiba,
Vila Belmiro; 26) - Ofício GAB nº 530/2013, da Prefeita Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 59/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre informações a respeito do Centro de Especialidades
Médicas “Irmã Leopoldina”; 27) - Ofício GAB nº 537/2013, do Secretário Municipal de
Governo e da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 69/2013,
de autoria de todos os Edis, a respeito de informações sobre o recebimento de 13º
salário ao ex-Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo e ao ex-Vice-Prefeito Municipal
Edgar Saggioratto; 28) - Ofício GAB nº 534/2013, do Secretário Municipal de Governo
e da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 68/2013, de autoria
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do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de informações
sobre a criação de plano de carreira aos professores da rede municipal de ensino; 29)
- Ofício GAB nº 536/2013, do Secretário Municipal de Governo e da Prefeita Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 63/2013, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, a respeito de informações sobre placas de ferro retiradas com nome das ruas
do Parque Clayton Malaman, na gestão passada; 30) - Ofício GAB nº 510/2013, do
Secretário Municipal de Governo e da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 62/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, sobre
o alambrado que havia na EMEF CAIC “Dr. Eitel Arantes Dix” que foi retirado para a
substituição de grades; 31) - Ofício GAB nº 515/2013, do Secretário Municipal de
Governo e da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 61/2013,
de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, a respeito de informações sobre as
reclamações constantes de falta de médicos nas unidades de saúde do município,
como Centro de Reabilitação, CEM e Unidades do Programa de Saúde da Família;
32) - Ofício GAB nº 522/2013, da Prefeita Municipal, em atenção a Indicação nº
435/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar a poda da árvore da Rua Henrique
Devitte altura do número 1.496, Jardim Rosim, para evitar prejuízos ou acidentes; 33)
- Ofício nº 108/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 108/2013, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo celebrar
convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretário de Estado da
Casa Civil. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 34) - Ofício nº 109/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 109/2013, que visa aumentar o
número de vaga do emprego permanente mensalista de Nutricionista, no quadro de
servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 35) – Projeto de Lei nº 110/2013, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que visa denominar de “João Flores”,
a Rua 20, do Loteamento “Jardim Millenium”, neste Município. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
Indicações e os Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita
Municipal: 36) - Indicação nº 472/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar as
reformas necessárias no Posto de Saúde de Cachoeira de Emas, bem como, que o
Médico Dr. João de Deus, continue a dar atendimento naquela localidade, em atenção
às reivindicações dos moradores de Cachoeira de Emas, encaminhando-se abaixoassinados; 37) - Indicação nº 473/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar, em
nossa cidade, a etapa Municipal da Conferência Nacional de Educação, abrindo
espaço para sociedade discutir o tema; 38) - Indicação nº 474/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar ao Setor de Vigilância Epidemiológica seja feita uma vistoria
no imóvel localizado à Rua Cristiano Franco, Jardim Verona, reclamando da falta de
higiene do imóvel de número 3.679, tomando-se as devidas providências; 39) Indicação nº 475/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar a poda das árvores
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localizadas à Rua Jorge Chamas Sobrinho, Jardim Margarida; 40) - Indicação nº
476/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar através dos meios próprios que os
campeonatos municipais tenha cláusulas em que as inscrições sejam preferenciais
aos atletas de Pirassununga ou que residam em nossa cidade, filtrando a participação
de atletas de outros Municípios; 41) - Indicação nº 477/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
estudar a proposta de Ante Projeto de Lei Complementar, e enviada ao Poder
Legislativo para isentar do Imposto Territorial Urbano, os contribuintes ou seus
dependentes, cônjuge/companheiro portadores de Neoplasia Maligna (câncer),
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ou Insuficiência Renal Crônica tudo
para dar o apoio merecido ao enfermo e sua família; 42) - Indicação nº 478/2013, de
autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de determinar providências conserto dos brinquedos
quebrados, que podem ocasionar acidentes com as crianças na praça do Jardim São
Fernando; 43) - Indicação nº 479/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a poda das
árvores, existentes no cruzamento da Rua José Bonifácio e Avenida Painguás, cujos
galhos estão atrapalhando a visão dos motoristas que trafegam pelo local; 44) Indicação nº 480/2013, de autoria dos Vereadores João Batista de Souza Pereira e
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de criar um
ponto de entrega de remédios no período noturno e finais de semana, para atender a
população neste interregno quando os pontos de entrega se encontram fechados; 45)
- Indicação nº 481/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de manter a
Biblioteca Municipal em funcionamento no período das 8 horas às 21 horas,
possibilitando que os alunos que estudam no período noturno, possam realizar suas
pesquisas quando houver necessidade; 46) - Indicação nº 482/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de instalar no Posto de Saúde da Vila Santa Fé,
um receptor de lixo, proporcionando melhor aspecto do local e ainda facilitando a
limpeza geral daquele Posto de Saúde; 47) - Indicação nº 483/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir quiosques na Avenida Prudente de
Moraes, desafogando os passeios públicos do centro da cidade, onde se concentram
ambulantes e artesãos, destinando a arrecadação dos aluguéis para a Entidade
Grupo de Voluntários no Combate ao Câncer de Pirassununga – GVCC; 48) Indicação nº 484/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de implantar um retorno na Avenida Prudente de
Moraes confluência com à Rua José Carlos Leme Franco Guimarães, Jardim Leonor
Cristina, defronte à Assembleia de Deus Ministério Madureira, sentido Cachoeira de
Emas, para evitar acidentes no local; 49) - Indicação nº 485/2013, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a poda nas árvores existentes junto ao
Cemitério Municipal, proporcionando melhor visual do local sagrado; 50) - Indicação nº
486/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira,
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para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar o recapeamento
da Rua Antônio Bento Canineo, localizada nas proximidades do Posto de Saúde do
Jardim das Laranjeiras; atendendo-se, assim, reivindicações dos moradores daquela
via pública; 51) – Pedido de Informações nº 71/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre a implantação de uma torneira de
água quente junto à Unidade Materno Infantil do CEM, onde são realizados os testes
do pezinho; 52) – Pedido de Informações nº 72/2013, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de informações sobre a pintura de faixas
de pedestres e demais sinalizações de trânsito; 53) – Pedido de Informações nº
73/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito
de informações sobre a compra de combustíveis para abastecer os veículos
municipais; 54) – Pedido de Informações nº 74/2013, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, à respeito das declarações de bens dos
Secretários Municipais; 55) – Pedido de Informações nº 75/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, à respeito de informações sobre
compra de materiais esportivos pela Secretaria Municipal de Esportes; 56) – Pedido
de Informações nº 76/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, a respeito de informações sobre os Agentes de Trânsito estariam fazendo
cursos de reciclagem; 57) – Pedido de Informações nº 77/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de informações sobre
reparos na rede de energia elétrica que serve a quadra da ASCOBAR, localizada ao
lado do campo; 58) – Pedido de Informações nº 78/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de informações sobre
manutenção em diversos veículos da Municipalidade, ônibus, tratores, caminhões e
demais veículos. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 59) - Requerimento nº
300/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal
Cristina Aparecida Batista e à Ilustríssima Senhora Secretária Municipal dos Direitos
da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade Dra. Sylvia Buchmann Thomé, pela
realização de atividades para conscientização da comunidade e para estimular a
pessoa idosa superar desafios e buscar mais qualidade de vida, requerendo ainda,
que as congratulações sejam extensivas especialmente à servidora Ivonete Moraes
Dutra do Centro de Convivência do Idoso da Zona Norte que demonstrou grande
compromisso com seu trabalho. Aprovado por unanimidade de votos; 60) Requerimento nº 301/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza, pelo envio de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) e a Vila Santa Fé será beneficiada com quadra
coberta com vestiário. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
302/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações ao Projeto Associação Alda Miranda
Matheus, pelas atividades que estão sendo desenvolvidas com as crianças de nosso
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 303/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris visando a destinação de
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verba no importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para implementar
melhorias no campo de futebol do Jardim Olímpio Felício. Aprovado por unanimidade
de votos; 63) - Requerimento nº 304/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao Senhor José Carlos de Souza, colaborador da Funerária Pirâmide
Mística, pela ética e do espírito cristão dos colaboradores da Funerária Pirâmide
Mística. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº 305/2013, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli para
que apoie os jovens escoteiros, auxiliando a implantação do Projeto Social
Grupamento de Escoteiros do Ar Alberto Santos Dumont. Aprovado por unanimidade
de votos; 65) - Requerimento nº 306/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga –
APAE pelos 44 anos de fundação da Entidade, dia 10/06/2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 307/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Prefeitura Municipal de Tambaú, na pessoa de
seu Prefeito Roni Donizeti Astorfo, pela realização de diversas celebrações e
comemorações pelo aniversário de morte do Servo de DEUS, Padre Donizetti Tavares
de Lima, dia 16/06/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº
308/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e
subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações à Escola Estadual
“Pirassununga” pelos 102 anos de fundação, vitórias e recomeços, dia 11/06/2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 309/2013, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais seis
edis, solicitando intercessão do Eng.º Og Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 –
D.E.R, para que verifique a possibilidade de determinar pintura e limpeza da ponte
velha de Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de votos; 69) Requerimento nº 310/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista
de Souza Pereira, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Eng.º Og
Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R, para que se digne ordenar estudos
para a retirada de lombada implantada na Rodovia SP-225, junto ao Rio Mogi Guaçu.
Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 311/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Rádio Piracema FM – 94,7, na pessoa de seu Diretor Atamir
Angioluci Campos, pela passagem dos 17 anos de bons trabalhos prestados ao nosso
Município, dia 14/06/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº
312/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Jeferson Ricardo do Couto e Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Jerri Alexandre Anselmo. Neste momento, o Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson” requereu que fizesse 1 (um) minuto de silêncio em
homenagem póstuma, a todos os requerimentos de pesar, sendo o pedido aprovado
por unanimidade de votos. Logo, o Requerimento nº 312/2013 em votação, foi
aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento nº 313/2013, de autoria do
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Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Wilson Rodrigues de Carvalho. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a
leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Otacilio José Barreiros consultou
ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para
falar no Expediente. Usou da palavra o Vereador inscrito Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador João Batista
de Souza Pereira. Inscrito o Vereador João Gilberto dos Santos, usou da palavra,
sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em
seguida, usou da palabra o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sendo aparteado pelo Vereador Dr. José Carlos Mantovani. Inscrito, usou
da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sendo aparteado pelo Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Alcimar
Siqueira Montalvão, sendo aparteado pelo Vereador Lorival César Oliveira Moares “Nickson”. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João
Batista de Souza Pereira, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele
pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio
José Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Em seguida, após reassumir os trabalhos, o Sr. Presidente, passou a
Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 46/2013, de autoria
da Prefeita Municipal, dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2014 e dá outras providências. Aprovador por unanimidade de votos.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar na Explicação
Pessoal. Não havendo vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, deu por encerrada a presente sessão. E para constar, Ulisses Cremasco,
Oficial Parlamentar, digitei a presente ata resumida, a qual é conferida por Adriana
Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue
devidamente assinada.
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