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Ata nº 2759 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
06 de março de 2014. Ao sexto dia do mês de março do ano dois mil e quatorze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2758ª 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
2758 da Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2014, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. o senhor 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 solicitou a
dispensa da leitura do Expediente, Indicação e Pedido de Informações, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Convite da Prefeita Municipal para o Evento de
Abertura do Projeto Planeta Leitura, com o escritor Ziraldo, dia 07/03/2014; 02) –
Convite da Prefeita Municipal para a cerimônia em homenagem ao “Dia Internacional da
Mulher”, dia 07/03/2014; 03) – E-mail da Associação Regional de Engenheiros e
Arquitetos de Pirassunbunga – AREA, encaminha informações sobre a Lei de Incêndi,
extraído da Revista CREA RS; 04) – Ofício do Presidente Vereador Otacilio José
Barreiros, encaminha os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de
02/2014; 05) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros, solicita cópia da
gravação do áudio e vídeo, da sessão ordinária de 18/02/2014; 06) – Requerimento do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia da gravação do
áudio e vídeo, da sessão ordinária de 18/02/2014; 07) – Requerimento do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia integral dos Projetos de Lei
nºs: 186/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
utilizar eventuais recursos residuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e valorização do magistério – FUNDEB para o pagamento de bônus
por assiduidade aos servidores que especifica e dá outras providências; e 04/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei Municipal nº 4.517, de
04/12/2013; 08) – Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, solicita cópia integral do Projeto de Lei nº 176/2013, de autoria deste Edil e do
Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, que visa obrigar as entidades públicas e
privadas no âmbito do Município, que recebem verba pública a manter o Portal de
Transparência; 09) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros solicita cópia
integral dos seguintes documentos: Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2012, que
apreciou as Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga, relativas ao exercício de
2010 e, Processo Administrativo nº 04/2012, que versou sobre o procedimento interno
de apreciação das Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga, relativas ao
exercício de 2010; 10) – Ofício nº 51/2014, do Delegado de Polícia Titular, Francisco
Paulo Oliveira Lima, agradecendo o apoio depositado quando esteve à frente da 97ª
Ciretran e na Comissão Municipal de Trânsito; 11) – Convite da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Educação, para o Lançamento do Projeto Planeta Leitura, com
a participação do escritor Ziraldo Alves Pinto, dia 07/03/2014; 12) – Ofício nº 22/2014,
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da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de Convênio nº 43/2013,
entabulado com o GAAP – Grupo de Apoio aos Doentes de AIDS de Pirassununga; 13)
– Ofício GAB nº 255/2014, da Prefeitra Municipal, solicita 02 (duas) Certidões atestando
o Exercício de Mandato da Prefeita para fins de prestação de consta dos convênios
estaduais da Educação; 14) – Ofício GAB nº 247/2014, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 03/2014, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o parecer do
novo Conselho do FUNDEB relativo a prestação de contas do 4º trimestre de 2013; 15)
– Ofício GAB nº 158/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 02/2014, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o Edital nº 179/13, Processo Administrativo nº
5227/2013, Pregão Presencial nº 142/13, com objeto de aquisição das Coleções do
Projeto “Planeta Leitura” (Revistinha do Ziraldo) para atender a professores e alunos da
Rede Municipal de Ensino, firmado no Contrato nº 287/13; 16) – Ofício GAB nº
159/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 01/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre a verba de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
por intercessão do nobre Deputado Estadual Roberto Massafera, a serem destinados a
reforma e cobertura da quadra de esportes do Jardim Eldorado; 17) – Ofício GAB nº
261/2014, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 12/2014, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de
informações sobre o subsídio transferido para auxiliar a manutenção dos trabalhos da
APAE Pirassununga; 18) – Ofício GAB nº 260/2014, da Prefeita Municipal, em atenção
ao Pedido de Informações nº 08/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, a respeito de informações sobre o recape ou melhoramentos da Estrada São
Domingos; 20) – Ofício GAB nº 259/2014, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 09/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, a
respeito de informações sobre a iluminação no final da Rua Capitão Maneco; 21) Ofício nº 32/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o
nº 23/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a firmar parcerias com instituições da
rede privada de ensino para o atendimento de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de
idade, excedentes da rede pública municipal de ensino de Pirassununga e dá
providências; 22) - Ofício nº 42/2014, da Prefeita Municipal, solicita a retirada do Projeto
de Lei nº 23/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a firmar parcerias com
instituições da rede privada de ensino para o atendimento de crianças de 0 (zero) a 5
(cinco) anos de idade, excedentes da rede pública municipal de ensino de
Pirassununga e dá providências; 23) - Ofício nº 33/2014, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 24/2014, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 1530 – Construção da 2ª Etapa da ETE Laranja Azeda, na Lei
Municipal nº 4.514, de 29/11/2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 24) – Ofício nº 34/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 25/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1530 –
Construção da 2ª Etapa da ETE Laranja Azeda, na Lei Municipal nº 4.447, de
25/06/2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
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25) - Ofício nº 35/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 26/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.586.000,00 (um milhão quinhentos e
oitenta e seis mil reais), destinado a atender inclusão de nova ação nº 1530 –
Construção da 2ª Etapa da ETE Laranja Azeda. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) - Ofício nº
36/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
27/2014, que que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1529 – Reforma da USF
Centro I, na Lei Municipal nº 4.514, de 29/11/2013, o Plano Plurianual para o período de
2014 a 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 27) - Ofício nº 37/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 28/2014, que que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 1529 – Reforma da USF Centro I, na Lei Municipal nº 4.447, de 25/06/2013, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) - Ofício nº
38/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
29/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, no valor de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais),
destinado a atender inclusão de nova ação nº 1529 – Reforma da USF Centro I.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 29) - Ofício nº 39/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 30/2014, que que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1531 –
Construção Abrigo e Aquisição Gerador ETE Laranja Azeda, na Lei Municipal nº 4.514,
de 29/11/2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) Ofício nº 40/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o
nº 31/2014, que que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1531 – Construção Abrigo
e Aquisição Gerador ETE Laranja Azeda, na Lei Municipal nº 4.447, de 25/06/2013, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) - Ofício nº
41/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
32/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais),
destinado a atender inclusão de nova ação nº 1531 – Construção Abrigo e Aquisição
Gerador ETE Laranja Azeda. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) - Ofício nº 43/2014, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 33/2014, que visa autorizar
o Poder Executivo a celebrar convênio com a Corporação Musical Pirassununguense .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram encaminhados à
Prefeita Municipal: 33) - Indicação nº 79/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar de placas
nominativas, as ruas da Vila São Jorge, a pedido dos moradores daquele Bairro; 34) Indicação nº 80/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a poda da árvore existente na
esquina das Ruas Érico Neves Mello, com a Rua Astolfo Costa, Vila Braz, em atenção
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aos pedidos dos moradores daquela região; 35) - Indicação nº 81/2014, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de retirar a árvore seca, defronte ao número 2.823, Rua Astolfo Costa,
Vila Braz, em atenção aos pedidos dos moradores e do Presidente da Associação de
Moradores da Vila Braz, prevenindo possíveis queda, com resultados imprevisíveis; 36)
- Indicação nº 82/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a troca de lâmpadas
queimadas no pátio da estação rodoviária, bem assim, promover os reparos
necessários nos aparelhos das lâmpadas de urgência que também não estão
funcionando; 37) - Indicação nº 83/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar o
recapeamento da Rua Mário C. D' Elia, Jardim Margarida, em atenção àqueles
moradores do local que reivindicam a melhoria; 37) - Indicação nº 84/2014, de autoria
do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de atender o pedido do Comandante do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, Ten Cel Cav Alexandre de Oliveira Moço,
determinando o setor competente, promover a pintura e demarcação de solo
delimitando a parada de veículos para idosos e portadores de deficiência física, nas
dependências do Quartel; 38) - Indicação nº 74/2014, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar providências da Pasta de Ensino para que o transporte de
crianças tenha sempre a presença de outro adulto além do motorista; 39) - Indicação nº
86/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir na área existente ao lado
do campo de futebol da Vila Santa Fé, uma praça de esportes, contudo pistas de
corrida e caminhada, caixas de areia, instalação de aparelhos para ginástica, etc.,
aproveitando a utilização daquele espaço que se encontra ocioso e servindo para
depósito de lixo; 40) - Indicação nº 87/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
criar uma parada de ônibus das linhas que saem da Vila Santa Fé, defronte a Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga, facilitando para os usuários que pretendem
buscar atendimento junto ao Pronto Socorro; 41) - Indicação nº 88/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de entabular convênio com a Empresa H. P. Segurança
Privada & Consultoria Aeronáutica, visando proporcionar o curso profissionalizante de
Capacitação de Recursos Humanos para o Serviço de Prevenção, Salvamento e
Combate a Incêndio em Aeródromos Civis; 42) – Indicação nº 89/2014, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de implantar, em nossa cidade, uma Unidade de Tratamento
Intensivo Neonatal realizando convênio com SUS para atendimento gratuito; 43) –
Indicação nº 90/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de substituir as lâmpadas que se encontram
queimadas na rede de iluminação pública da Avenida Juca Costa, bem como, promover
a manutenção necessária na rede; 44) – Indicação nº 91/2014, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de tão
logo implementar a Lei Municipal nº 3.871/2009, para cessar os problemas que causam
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as vielas em diversos bairros da cidade; 45) – Indicação nº 92/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de designar dois computadores completos, inclusive impressoras, scaner, mais uma
linha telefônica, com acesso à internet, proporcionando aos agentes do PROCON,
condições de um atendimento mais ágil e eficaz aos pirassununguenses que
necessitam dos trabalhos de tão importante órgão; 46) – Pedido de Informações nº
17/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, a respeito da empresa
concessionária do transporte público urbano em Pirassununga; 47) – Pedido de
Informações nº 18/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito
de informações da reestruturação de cargos e salários dos servidores públicos
municipais; 48) – Pedido de Informações nº 19/2014, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, a respeito de informações sobre a Lei Municipal nº4.051/2011, que cria
a "Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Doenças Renais Crônicas" e
da Lei 4.106/2011, que cria a "Semana Municipal de Conscientização e Prevenção às
Hepatites"; 49) – Pedido de Informações nº 20/2014, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, sobre os transtornos causados por frequentadores de uma casa de
lazer da Rua Alfredo Iglesia da Silva, Vila Malachias. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 50) – Requerimento nº 42/2014, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, 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 33/2014, de
autoria da Prefeita Municipal que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Corporação Musical Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos; 51)
– Requerimento nº 43/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, João Batista de
Souza Pereira, Otacilio José Barreiros e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de congratulações à Prefeita
Municipal Cristina Aparecida Batista e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de
Cultura e Turismo Kléber Gabriel da Silva, pelos eventos realizados no Carnaval de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 52) – Requerimento nº 44/2014, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista, João Batista de Souza Pereira, Otacilio José
Barreiros e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,, e subscrito por mais cinco
edis, consignando votos de congratulações à Prefeita Municipal Cristina Aparecida
Batista e à Presidente do Fundo Social de Solidariedade Rita Aparecida de Campos
Gaspar, pela realização do Projeto “Praça de Exercícios do Idoso”, dia 01/03/2014.
Aprovado por unanimidade de votos; 53) – Requerimento nº 45/2014, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista, Otacilio José Barreiros, João Batista de Souza Pereira,
Alcimar Siqueira Montalvão e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e
subscrito por mais três edis, consignando votos de congratulações à Prefeita Municipal
Cristina Aparecida Batista e à Secretária Municipal de Saúde Royce Maria Victorelli
Pires Vargas, pelo lançamento oficial em Pirassununga do Programa Remédio em
Casa, dia 23/02/2014. Aprovado por unanimidade de votos; 54) – Requerimento nº
46/2014, de autoria da Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações ao instrutor do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, Soldado PM Ronaldo Furlan, está
proferindo palestras para crianças e adolescentes, requerendo outrossim, que as
congratulações sejam estensivas ao Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de
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Pirassununga Capitão PM Carmo Augusto de Oliveira Vasques. Aprovado por
unanimidade de votos; 55) – Requerimento nº 47/2014, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais cinco edis, consignando
votos de congratulações às Paróquias e Comunidades presentes em nossa cidade, pela
abertura no último dia 05 de março, a Campanha da Fraternidade de 2014, com o tema
“Fraternidade e Tráfico Humano” e o lema “É para a liberdade que Cristo nos libertou”. .
Aprovado por unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº 48/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à laboriosa equipe do PROCON presente em nossa cidade,pelos
excelentes trabalhos alcançados no ano de 2013. Aprovado por unanimidade de votos;
57) – Requerimento nº 49/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Fernanda Cabral
Kourrouski. 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”, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Inscrito, o Vereador Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra, aparteado pelo
Vereador João Batista de Souza Pereira. Em seguida, usou da palavra o já inscrito
vereador Dr. José Carlos Matovani, sendo aparteado pelos Vereadores Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira
e Alcimar Siqueira Montalvão. Logo após o Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra, aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo do
Couto. A seguir, o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
usou da palavra, sendo aparteado pela Vereadora Luciana Batista. 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. Após reassumir os
trabalhos, usou da palavra o já inscrito Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado
pelos vereadores Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 33/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Corporação Musical
Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) –
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO ÚNICA da indicação do Senhor Luis Fernando Devitto para
exercer o cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas, indicado pela
Prefeita Municipal. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 14/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE, visando transferir recursos da Secretaria de Estado da
Saúde, provenientes do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. Aprovado
unanimidade de votos dos presentes. 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 15/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF. Aprovado unanimidade
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de votos dos presentes. 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 16/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar a celebração de convênios, objetivando a
manutenção do Posto de Atendimento ao Empreendedor no Município. Aprovado
unanimidade de votos dos presentes. 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 17/2014, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre o aumento de vagas, criação
de empregos permanentes mensalistas e extinção de emprego em comissão no quadro
de servidores da Municipalidade. Aprovado unanimidade de votos dos presentes. 07) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 22/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
visa instituir a devolução dos valores ora descontados dos servidores públicos
contratados anteriormente ao advento do Decreto 4208/2010. Aprovado unanimidade
de votos dos presentes. 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. Inscrito, usou da palavra o Vereador João Batista de Souza
Pereira. Em seguida, o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sendo
aparteado pelos Vereadores: Dr. José Carlos Mantovani e Alcimar Siqueira Montalvão.
Logo após, o Vereador inscrito, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da
palavra, aparteado pelo Vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Por fim, usou da palavra
o Vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. Não havendo mais vereadores inscritos,
o Sr. 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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