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Ata nº 2730 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
25 de junho de 2013. Ao vigésimo quinto dia do mês de junho do ano dois mil e treze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2730ª 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 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 2729
da Sessão Ordinária de 18 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) – Convite da Secretaria Municipal de
Educação, para o a “IV Conferência Municipal de Educação”, dia 26 e 27/06/2013; 02)
– Convite do Sindicato Rural de Pirassununga, para a reunião do Orçamento
Participativo do setor Rural para 2014, dia 27/06/2013; 03) – Convite da Secretaria de
Turismo do Estado de São Paulo, para a Etapa Final do Festival Gastronômico Sabor
de SP, dia 29/06/2013; 04) – Ofício nº 443/2013-2, da 2ª Promotoria de justiça de
Pirassununga, solicitando cópia de projetos de leis, leis, decretos ou planos
elaborados no âmbito do Município de Pirassununga de atuação concernente ao tema
“resíduos sólidos”; 05) – E-mail do Secretário 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; 06) – Convite da
Prefeita Municipal, para o Evento “Investe São Paulo”, dia 27/06/2013; 07) –
Telegrama nº 5934 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros referente ao Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica
Comp 05/2013 (R$ 18.165,29); 08) – Telegrama nº 4707 do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Agentes
Comunitários de Saúde Comp 05/2013 (R$ 79.800,00); 09) – Telegrama nº 3634 do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS Comp
05/2013 (R$ 25.000,00); 10) – Telegrama nº 1500 do Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Programa de Melhoria
do Acesso e da Qualidade Comp 04/2013 (R$ 11.700,00); 11) – Telegrama nº 2524 do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de Saúde Bucal Comp 05/2013 (R$ 2.230,00); 12) – Telegrama nº 2058
do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de Saúde da Família Comp 05/2013 (R$ 103.741,50); 13) – Requerimento
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia do áudio
e vídeo da Sessão Ordinária de 18/06/2013, na íntegra; 14) – Requerimento da
Vereadora Luciana Batista, solicitando cópia do áudio e vídeo da Sessão Ordinária de
18/06/2013, na íntegra; 15) – Ofício nº 03/2013, da Loja Simbólica Barão de Ramalho,
comunicando a posse da nova diretoria administrativa com gestão de 2013 a 2014;
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16) – Ofício nº 387/2013, da Secretaria Municipal de Educação, solicitando espaço
para apresentação do Projeto Acessibilidade antes da Sessão Ordinária, realizada
semanalmente na Câmara; 17) – Ofício de Cleide Roseli Fantinato, encaminhando
informações sobre fato ocorrido a respeito de conduta de Guardas Municipais de
Pirassununga; 18) – Ofício nº 442/13-1, da Promotoria de Justiça de Pirassununga,
sobre instauração de Inquérito Civil Público que visa apurar suposto ato de
improbidade administrativa decorrente de irregularidades na alteração da empresa
gestora de software contábil e de gestão financeira; 19) – Ofício nº 34/2013, do
Departamento de Estradas de Rodagem, em atenção ao Requerimento nº 309/2013,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, sobre a
possibilidade de determinar pintura e limpeza da ponte velha de Cachoeira de Emas;
20) – Carta de Alex de Souza Magalhães, solicitando a criação de leis de incentivo
cultural referente a literatura; 21) – Ofício GAB nº 545/2013, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, 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”; 22) –
Ofício GAB nº 543/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 64/2013, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, a respeito de informações sobre reformas na Estação Rodoviária,
tendo sido inclusive, o ponto de ônibus transferido para a Estação da Fepasa,
enquanto das reformas; 23) – Ofício GAB nº 546/2013, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 65/2013,
de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, a respeito de informações sobre
empresa permissionária de transporte público implantou o sistema de integração,
através do qual o usuário pode tomar duas linhas seguidas uma da outra desde que
haja o intervalo máximo de uma hora entre uma e outra; 24) - Ofício nº 111/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 111/2013, que
visa alterar dispositivos da Lei nº 3.875, de 20 de outubro de 2009. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
25) - Ofício nº 112/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 112/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria
para realização de cirurgias eletivas em nosso município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) - Ofício nº
113/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
113/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1437 – Unidade Básica de
Saúde Jardim Kamel, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual
para o período de 2010 a 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) - Ofício nº 114/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 114/2013, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1437 – Unidade Básica de Saúde Jardim Kamel,
na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 28) - Ofício nº 115/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 115/2013, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
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673.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação - 1437 – Unidade Básica de
Saúde Jardim Kamel. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 29) - Ofício nº 116/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 116/2013, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 1438 – Unidade Básica de Saúde Parque Clayton Malaman, na Lei nº
3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a
2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 30) - Ofício nº 117/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 117/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
1438 – Unidade Básica de Saúde Parque Clayton Malaman, na Lei nº 4.282, de 26 de
junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 28) - Ofício nº 118/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 118/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 873.000,00, destinado a
atender inclusão de nova ação - 1438 – Unidade Básica de Saúde Parque Clayton
Malaman. 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: 29) - Indicação nº 487/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de fornecer marmitas para os vigias que trabalham em Cachoeira de
Emas, evitando com a medida o deslocamento desses servidores para a cidade, com
intuito de se alimentarem e ainda trazendo economia para os cofres públicos ; 30) Indicação nº 488/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de investir na qualidade dos serviços
prestados pelos vigias da Municipalidade, alterando-se a nomenclatura do cargo para
guarda patrimonial, percepção de melhores salários e oferecendo-se cursos para
posterior verificação do uso de arma de fogo; 31) - Indicação nº 489/2013, de autoria
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de enviar a esta Casa de Leis, o Ante Projeto de Lei, que visa “autorizar
o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da
Cadeia Produtiva da Aqüicultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de
ações de apoio e incentivo à atividade”, matéria que certamente será aprovada diante
do alcance social; 32) - Indicação nº 490/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
poda de arvoredos plantados na rotatória da Avenida Newton Prado, próximo ao Posto
de Gasolina J. Pena, dando condições de visão para os motoristas que por ali
trafegam, evitando-se acidentes; 33) - Indicação nº 491/2013, de autoria do Vereador
João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de adequar a área em que se encontra o campo de malha da Vila Redenção,
tornando-a uma bela praça com a colocação aparelhos de ginástica para uso dos
moradores e suas famílias; 34) - Indicação nº 492/2013, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de de determinar a colocação de cobertura e reformas na quadra de
esportes da Vila Guilhermina; 35) - Indicação nº 493/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
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limpeza geral dos bueiros das Ruas Venezuela e Bolívia, Vila Esperança, atendendose, assim, pedidos dos moradores naquelas vias públicas; 35) - Indicação nº
494/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar a construção de caixas nos bueiros existentes nas
ruas da Vila Esperança, em atenção às reivindicações dos moradores daquela região
norte; 36) - Indicação nº 495/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de firmar convênio com o SESI
para a implantação do Programa “Alimente-se Bem” nas cozinhas das escolas
municipais; 37) - Indicação nº 496/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de estudar
possibilidades no sentido de que seja instalado Postes de Iluminação na área verde
(praça) situada no cruzamento das ruas São Camilo e Santa Rosa, ficando sugerido,
como medida simples e de custo mínimo, a retirada das “pétalas” do CRAS e da
CRECHE, que estão desativadas, e a sua colocação na referida praça; 38) - Indicação
nº 497/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar a abertura do canteiro em frente a
Central de Ambulâncias, possibilitando a conexão entre a Avenida Germano Dix e
Avenida Juca Costa, facilitando a movimentação dos veículos quando da saída para
prestarem socorro; 39) - Indicação nº 498/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar para
essa Casa de Leis, projeto com objetivo de doar área, visando a construção da
Delegacia Unificada em nossa cidade, propiciando um melhor atendimento ao público,
como também propiciando aos Policiais Civis, estrutura para um combate mais efetivo
ao crime; 40) - Indicação nº 499/2013, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do
Couto e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de construir um Centro Comunitário para servir os Munícipes
residentes nos Bairro da Raia e Vila Guilhermina, atendendo-se o pleito daqueles
contribuintes; 41) - Indicação nº 500/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista
e João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a introdução da lousa digital nas escolas municipais; 42) Indicação nº 501/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de
Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar a
urgente melhora na iluminação da praça do Jardim São Valentim, bem assim a poda
das árvores existentes, em atenção aos reclamos dos moradores do bairro; 43) Indicação nº 502/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, João Batista de
Souza Pereira e Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, instalar
cronômetro eletrônico em todas as quadras poliesportivas de nossa cidade; 44) Indicação nº 503/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Dr. José
Carlos Mantovani, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de destinar
para a SANTA CASA a verba pública de R$80.000,00, a título de subvenção,
necessária para a instalação do equipamento de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
naquela entidade; 45) – Pedido de Informações nº 79/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de informações sobre o controle
de entrada e saída de produtos do almoxarifado municipal. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura
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dos requerimentos: 46) - Requerimento nº 314/2013, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluída na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 112/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização
de cirurgias eletivas em nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 47) - Requerimento nº 315/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja transferida a sessão ordinária
programada para o dia 09/07/2013 (terça-feira), para o dia 10/07/2013 (quarta-feira),
mantendo-se o mesmo horário de início às 20 horas. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 316/2013, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da
Terceira Idade, pelo lançamento, no mês de Abril o Concurso de Desenhos e Frases
para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 49) - Requerimento nº 317/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações ao Colégio Objetivo Júnior, na pessoa de seu Mantenedor
Prof. José Rubens Pinheiro Lima, pela realização de mais uma festa junina, nos dias
14 e 15/06/2013. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) Requerimento nº 318/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê
Macris visando a destinação de verba de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para
construção de um Centro de Treinamento de Artes Marciais, para o treinamento
adequado dos esportistas. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) Requerimento nº 319/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Antônio
Carlos Mendes Thame, visando a construção, reforma e ampliação de unidades de
saúde do Município, destinando-se o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 52) - Requerimento nº 320/2013,
de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais
seis edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, visando a
destinação de verba no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
para implementar cobertura e reformas na quadra de esportes da Vila Guilhermina.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 53) - Requerimento nº 321/2013,
de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais
seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando a
destinação de verba no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
para implementar cobertura e reformas na quadra de esportes da Vila Guilhermina.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 54) - Requerimento nº 322/2013,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo Kléber Gabriel
da Silva e ao Diretor do Teatro Municipal “Cacilda Becker” Israel Foguel pela brilhante
iniciativa, trazendo para nossa cidade o Circuito SESC de Artes, no último dia 21 de
junho. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 55) - Requerimento nº
323/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis,
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consignando votos de congratulações à Corporação Musical Pirassununguense, pela
troca do coreto da Praça Central “Conselheiro Antônio Prado” pelo Centro de
Convenções “Professor Doutor Fausto Victorelli”, onde participou da Edição de
Inverno do Concerto das Estações, no último dia 23 de junho, requeiro, ainda, que as
congratulações sejam especialmente consignadas aos Maestros Alfredo Rochetti,
Cláudio Azevedo e Luiz Carlos Simão, pelo brilhantismo de suas regências. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 56) - Requerimento nº 324/2013, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude José Auricchio
Júnior para que estude possibilidade de autorizar a destinação de verba no valor de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a serem aplicados na construção de
uma Pista de Motocross e Wheelling, em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 57) - Requerimento nº 325/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Federal Nelson Marquezelli destinando o importe de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) a serem aplicados na construção de uma Pista de Motocross e
Wheelling. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 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 Jeferson Ricardo do Couto. Em
seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”. Inscrito o Vereador João Batista de Souza Pereira, usou da palavra. Em
seguida, usou da palabra o já inscrito Vereador Dr. José Carlos Mantovani. Inscrito,
usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo
aparteado pelos Vereadores Lorival César Oliveira Moares - “Nickson” e João Batista
de Souza Pereira. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Alcimar Siqueira
Montalvão. 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 João Gilberito dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”. Em seguida, após reassumir os trabalhos, o Sr. Presidente, passou a
Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
112/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convÊnio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando parceria para realização de cirurgias eletivas em nosso município.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 88/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de
nova ação nº 1434 – Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Jardim
Eldorado, na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o
período de 2010 a 2013. Neste momento, o Vereador Alcimar Siqueira Montalvão
requereu que os Projetos de Leis nºs: 88, 89 e 90/2013 a votação fosse apreciada em
bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo o pedido aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em Primeira Discussão o
Projeto de Lei nº 88/2013 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 89/2013, de autoria da Prefeita
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Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 1434 – Reforma e Cobertura da
Quadra Poliesportiva do Jardim Eldorado, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 90/2013,
de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, destinado a atender inclusão de nova ação
nº 1434 – Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Jardim Eldorado.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 108/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre autorização
para o Poder Executivo celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo,
através da Secretaria de Estado da Casa Civil, objetivando a instalação e
funcionamento, no Município, de uma unidade do Programa Acessa São Paulo
(Infocentro). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 109/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa
aumentar o número de vaga do emprego permanente mensalista de Nutricionista, no
quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 110/2013, de autoria
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, visa denominar de “JOÃO FLORES”, a Rua
20, do Loteamento “Jardim Millenium”, neste Município. Aprovado 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, tendo falta à mesma o
Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban. 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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