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Ata nº 2717 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
26 de março de 2013. Ao vigésimo sexto dia do mês de março do ano dois mil e treze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2717ª 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 2716 da Sessão Ordinária de 19 de março 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. Logo em seguida
o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto da
Masterlegis, sobre o curso de Capacitação de Vereadores, dias 18 e 19/04/2013; e de
02 à 03/05/2013; 02) – Revista Conexão Sebrae-SP, Ano V, nº 34, de 01 a 02/2013;
03) – Ofício nº 74/2013, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em
atenção ao Requerimento nº 38/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
visando a possibilidade de implantar no Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza de Pirassununga, curso técnico em fotografias, devido às diversas
reivindicações que essa Vereadora tem recebido dos Munícipes; 04) – Convite da
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga – SP, para as apresentações da
Via Sacra ao Vivo, que serão realizadas pelo Grupo de Teatro Bom Jesus, dias 27 e
29/03/2013; 05) – Convite da EMAIC CPC “Prof. Daniel Caetano do Carmo”, para a
entrega da premiação aos vencedores do 2º Concurso de Desenho “Páscoa em
Cores”, dia 26/03/2013; 06) – Ofício nº 45/2013, da Deputada Estadual Leci Brandão,
em atenção ao Requerimento nº 69/2013, de autoria de todos os Edis, para que seja
aprovada a criação da Vara do Juizado Especial, bem como, seja autorizada pela
comissão judiciária competente a criação da 4ª Vara da Comarca de Pirassununga,
para aprovação em mesma proposta legislativa a ser enviada à Assembleia
Legislativa Paulista; 07) – Ofício nº 35/2013, da Secretaria Municipal dos Direitos da
Criança, do Adolescente e da Terceira Idade, encaminhando documento do CMDCA –
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pirassununga, que
informa a respeito de doações/destinações que podem ser feitas ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pirassununga e autoriza a sua
divulgação com o fim de beneficiar o usuário, criança e adolescente; 08) – Jornal de
Negócios, Ano XVIII, nº 226, de 03/2013; 09) – Telegrama do Senador Wellington
Dias, em atenção ao Requerimento nº 62/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, que solicitou intercessão da Excelentíssima Senhora Presidente da
República, solicitando que determine estudos para que, nos moldes do “Bolsa
Família”, destinado a retirar pessoas da miséria e do denominado “Bolsa Empresa”,
destinado a socorrer empresas em dificuldades, seja criado o “Bolsa Pró-Santas
Casas”, com dotações de verba a fundo perdido ou empréstimos com generosos juros
-1-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

subsidiados pelo BNDES, como ocorre com outros segmentos empresariais; 10) –
Ofício da Associação de Moradores e Amigos do Recanto Turístico de Cachoeira de
Emas e Região dos Jardins Cachoeira, Limoeiro e Adjacências, informando a Nova
Diretoria para a gestão de 04/2012 a 03/2014; 11) – Ofício nº 31/2013, do Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, em atenção a Indicação nº 30/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa
providenciar à adequação do buraco existente na Avenida Brasil, nº 759; 12) – Ofício
nº 121/2013, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, encaminhando relação nominal
dos Policiais indicados para receber o Título de Policial Civil do Ano: Lidia Cardoso de
Moraes – Carcereira; Suely Alves de Oliveira – Carcereira; e Cláudia Sueli Teófilo Dias
– Agente de Telecomunicações; 13) – Requerimento de Antonio Carlos Bueno
Barbosa, solicitando a expedição de certidão sobre Procedimento Administrativo que
esta Casa de Leis tenha instaurado ante o conteúdo das informações prestadas pelo
Executivo Municipal, datadas de 27/12/2012; 14) – Ofício GAB nº 216/2013, da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 16/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre o adicional de periculosidade pago aos Guardas Municipais e
Vigias da Administração Municipal; 15) – Ofício GAB nº 240/2013, da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 23/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre informações a
respeito do Canil Municipal; 16) – Ofício GAB nº 241/2013, da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 22/2013,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre informações a respeito das
multas de trânsito recentemente aplicadas no Município; 17) – Ofício GAB nº
228/2013, da Secretária Municipal de Governo, solicitando certidão rfelativa ao
exercício de 2012, com os nomes dos responsáveis pelo Executivo Municipal, Prefeito
e Vice-Prefeito, a fim de apresentação ao Tribunal de Contas; 18) – Ofício GAB nº
232/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao
Requerimento nº 70/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que
solicitou intercessão da Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, clamando
providências no sentido de que sejam fiscalizados os locais emissores de ruídos por
agentes fiscais para aferir se os estabelecimentos possuem alvarás e, em caso
positivo, se estão atuando nos seus limites, outrossim, sugere-se dotar a Guarda
Municipal de um Decibelímetro para assessorar as Polícias Civil e Militar na medição e
constatação técnica de eventuais delitos de pertubação ao sossego alheio; 19) –
Ofício nº 20/2013, da Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 24/2013, que visa autorizar a celebração de convênios,
objetivando a manutenção do Posto de Atendimento ao Empreendedor do Município.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 20) – Projeto de Lei nº 25/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que visa abrigar a realização do “Teste do Coraçãozinho” - (Exame
de Oximetria de Pulso) em todos os recém-nascidos no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 21) – Projeto de Lei nº 23/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que visa denominar de
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“Benedicto Lapola”, a Rua Dois, do Loteamento “Jardim Treviso”, 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: 22) – Indicação nº 250/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de criar polos de atendimento para a criança e o adolescente, com
profissionais de saúde, promovendo concurso para contratação de psicopedagoga,
psicóloga, fonoaudióloga se houver necessidade; 23) – Indicação nº 251/2013, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar as reformas necessárias no antigo prédio onde
funcionava a Unidade de Saúde da Família da Vila Santa Fé, retornando o
atendimento no local, pois a Unidade de Saúde da Vila Santa Fé, não está sendo
suficiente para atender a demanda dos moradores do bairro; 24) – Indicação nº
252/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a pintura de faixas para pedestres,
colocação de placas de trânsito e promover os reparos necessários para impedir a
invasão de águas pluviais nas residências de moradores da Rua Manoel Fernando
Chaves, Jardim São Lucas, zona norte da cidade ou, acione a COHAB para realizar
os serviços; 25) – Indicação nº 253/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
pintura de faixas para pedestres, colocação de placas de trânsito e construção de
lombadas nas adjacências do prédio onde se encontra em funcionamento a Escola
Padrão SESI em nossa cidade, proporcionando maior segurança aos alunos na
entrada e saída das aulas, diminuindo as probabilidades de acidentes; 26) – Indicação
nº 254/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a limpeza no leito do Córrego do
Andrezinho, tal como solicitado pelos munícipes; 27) – Indicação nº 255/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento da Rua Coronel
Franco e Rua José Bonifácio, ou, alternativamente, implante um redutor de velocidade
na Rua José Bonifácio e intensifique a sinalização local; 28) – Indicação nº 256/2013,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar concursos para contratação de Seguranças do
Trabalho e empenho para a criação da CIPA (comissão interna de prevenção de
acidentes); 29) – Indicação nº 257/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o
rebaixamento de guias, junto às faixas de pedestres do centro da cidade, conferindo
acessibilidade à pessoa com deficiência física, idosos e mães com carrinhos de bebê;
30) – Indicação nº 258/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de pintar faixas de pedestres na
Rua General Luiz Barbedo, próximo ao cruzamento com a Rua Galício Del Nero ; 31) –
Indicação nº 259/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover o corte da árvore, já
condenada, que se encontra localizada no Centro Comunitário da Vila Brasil,
prevenindo-se de possível acidente com sua queda natural; 32) – Indicação nº
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260/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de implantar o Programa “Acessa São Paulo” na
Vila São Pedro para beneficio da comunidade local; 33) – Indicação nº 261/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar seja revista a pintura da faixa para
os taxistas que trabalham no ponto defronte a Igreja Matriz, adaptando o espaço para
abrigar 10(dez) veículos dentro do perímetro pintado, evitando multas que estão a
ocorrer devido a essa deficiência na pintura das faixas; 34) – Indicação nº 262/2013,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir um Centro Comunitário no
Jardim Luiz de Castro Santos, para uso da comunidade local; 35) – Indicação nº
263/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de iluminar o campo do Jardim
Olímpio Felício para uso durante a noite; 36) – Indicação nº 264/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a colocação de canaletas nas laterais da Estrada
da Cantareira para evitar maiores erosões no leito carroçável; 37) – Indicação nº
265/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de criar em nosso Município, um centro de estudos de
idiomas estrangeiros, visando melhor preparar nossos jovens em concursos que se
realizam por este Brasil a fora e que exigem conhecimento de determinado idioma;
38) – Indicação nº 266/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar placas com os nomes das ruas
no Residente Rio Verde, cobrando, posteriormente a obrigação que deveria ser feita
pelo loteador; 39) – Indicação nº 267/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de reconstruir o muro da
Escola “General Asdrúbal da Cunha”, em atenção aos pedidos dos moradores da
vizinhança; 40) – Indicação nº 268/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de adquirir equipamentos de
proteção, como telas que isolem o local trabalhado pela Equipe de Parques e Jardins,
a fim de evitar danos aos bens materiais de Munícipes, como automóveis, motos e
também evitar acidentes que porventura Munícipes possam a vir sofrer, como
exemplo, ser atingido por uma pedra; 41) – Indicação nº 269/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar o recapeamento das ruas do Jardim Elite; 42) – Indicação nº 270/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a instalação de equipamentos de ar condicionado, no Centro
de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”; 43) – Indicação nº 271/2013, de autoria
da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de construir uma usina para tratamento de resíduos de construção civil; 44) –
Indicação nº 272/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar estudos pertinentes no sentido
de se elaborar um Plano Diretor Cicloviário a fim dotar nossas vias públicas de
espaços específicos destinados ao trânsito desses veículos de propulsão humana; 45)
– Indicação nº 273/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a
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Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir calçadas estreitas nas
margens do Córrego Ribeirão do Ouro, viabilizando estacionamento de veículos do
lado esquerdo da Avenida Painguás, nos dois sentidos, bem assim, implante
passarelas no meio dos quarteirões para passagens de pedestres; 46) – Pedido de
Informações nº 30/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre o prêmio de assiduidade pago aos servidores municipais que não
tiveram nenhuma ausência durante o ano de 2012, notadamente aos funcionários
exonerados; 47) - Pedido de Informações nº 31/2013, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre informações a respeito da Entidade “Vem
Brasil” que assumiu os trabalhos e Presidência da Casa Abrigo. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 48) – Requerimento nº 124/2013, de autoria do Vereador Dr. José
Carlos Mantovani, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime
de urgência, o Projeto de Lei nº 09/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
criar dispositivos na Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, que estima a receita e
fixa a despesa do Município para o exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de
votos; 49) – Requerimento nº 125/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e
subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 24/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa criar autorizar a celebração de convênios, objetivando a manutenção do Posto de
Atendimento ao Empreendedor no Município. Aprovado por unanimidade de votos; 50)
- Requerimento nº 126/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Supervisores de Distribuição
da ELEKTRO Pirassununga, James Faceto Ho e Elcio de Souza Bueno, visando a
troca ou restauração do posto de energia elétrica situado na Rua Mato Grosso,
defronte ao nº 3.473. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº
127/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à APAE na pessoa de seu Presidente para as devidas congratulações
pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 02/03/2013, e solicitando
também, intercessão da Prefeita Municipal para eventuais providências de iluminação
do Cristo Redentor. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº
128/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
seis edis, consignando votos de congratulações ao Coronel Especialista Controle de
Tráfego Aéreo Márcio Sinicio pela passagem de comando do Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo de Pirassununga ao Capitão Especialista Controle de
Tráfego Aéreo Bruno Pinto Barbosa, dia 22/03/2013, requerendo ainda, que as
congratulações sejam estendidas aos Excelentíssimos Comandante da Academia da
Força Aérea Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira e Comandante do
Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo Brigadeiro do
Ar Carlos Minelli de Sá. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº
129/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Lorival César Oliveira
Moraes “Nickson”, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Academia da Força Aérea, pelo 72º aniversário, recentemente
completado, e pelo “Dia do Especialista”, dia 25/03/2013. Aprovado por unanimidade
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de votos; 54) - Requerimento nº 130/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis
edis, consignando votos de congratulações à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Pirassununga, pela passagem do Dia Internacional da
Síndrome de Down, dia 21/03/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 55) Requerimento nº 131/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Ministério
Público da Comarca de Pirassununga para que se digne informar as providências que
foram tomadas e as que ainda o serão, sobre instar a Administração Pública a
disponibilizar um ônibus escolar para alunos com deficiência física, incluindo-se
aqueles atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pirassununga (APAE). Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº
132/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Nicolau Radamés
Creti Júnior. Neste momento, o Sr. Presidente Vereador Otacilio José Barreiros
requereu que fosse realizado 1 (um) minuto de silêncio em homenagem póstuma ao
Senhor Nicolau Radamés Creti Júnior, extensivo a todos os requerimentos de pesar.
Colocado em votação o Requerimento nº 132/2013 foi aprovado por unanimidade de
votos; 57) - Requerimento nº 133/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Osvaldo Costa
Pereira - “Osvaldinho Cabeleireiro”. 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 Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Jeferson Ricardo do
Couto, sendo aparteado pelo Vereador Milton Dimas Tadeu Urban. Usou da palavra, o
já inscrito Vereador João Batista de Souza Pereira. Logo após, o já inscrito Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores João
Batista de Souza Pereira, José Carlos Mantovani e Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”. Neste momento, 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 pelos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Alcimar Siqueira Montalvão. Após o Sr. Presidente reassumir os
trabalhos, usou da palavra o já inscrito vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, sendo aparteado pelos vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, Alcimar Siqueira Montalvão e contra aparteado pelo vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, o Sr. Presidente, passou a Ordem do
Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 09/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa criar dispositivos na Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de
2012, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2013.
Em discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 09/2013 foi
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aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 24/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa criar autorizar a
celebração de convênios, objetivando a manutenção do Posto de Atendimento ao
Empreendedor no Município. Aprovado por unanimidade de votos. 03) - Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 17/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, que visa denominar de “Hebe Nouer”, a Rua Cinco do Loteamento
“Jardim Treviso”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos. 04) - Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 18/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que
visa denominar de “Nelson Augusto de Sousa”, a Rua Seis do Loteamento “Jardim
Treviso”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 20/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani, que visa denominar de “Prof. Dr. Ivan Salvador Gonçalves de Carvalho”, a
Rua Três, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos. 06) – Discussão e Votação Única da Indicação pelo Poder
Executivo do Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, objeto do protocolado
na secretaria da Câmara sob o nº 00740, de 07/03/2013. O Sr. Presidente solicitou ao
Secretário que procedesse a leitura do Curriculum do Sr. Anderson Oliveira Serezino.
Em Discussão e Votação Única foi aprovado por unanimidade de votos a indicação do
Sr. Anderson Oliveira Serezino para o cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira
de Emas. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária do dia 02/04/2013, ficando os senhores
Vereadores convocados para referida Sessão: I – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 20/2013, de autoria do vereador Dr. José Carlos Mantovani, que visa
denominar de PROF. DR. IVAN SALVADOR GONÇALVES DE CARVALHO”, a Rua
Três, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste município. II – PRIMEIRA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 23/2013, de autoria do vereador João Gilberto dos Santos –
“Gilberto Santa Fé”, que visa denominar de BENEDICTO LAPOLA”, a Rua Dois, do
Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. III - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 25/2013, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa obrigar
a realização do “Teste do Coraçãozinho” – (Exame de Oximetria de Pulso) em todos
os recém-nascidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. 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, 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 Roberto Pinto de Campos,
respondendo pela Diretoria Geral, que após aprovada pelo Plenário, segue
devidamente assinada.
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