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Ata nº 2768 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
06 de maio de 2014. Ao sexto dia do mês de maio do ano dois mil e quatorze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2768ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Cicero Justino da Silva, Jeferson
Ricardo do Couto, Dr. José Carlos Mantovani, João Batista de Souza Pereira, João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista, Dr. 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
2766 da Sessão Ordinária de 29 de abril de 2014, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. o senhor Presidente solicitou ao 2º Secretário, Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, 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 Confederação Nacional de Municípios,
para a XVII Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, de 12 a 15/05/2014; 02) –
Prospecto do IBRAP, sobre os cursos nºs: 190 e 212; 03) – Informativo Oficial do 58º
CEM da Associação Paulista de Municípios, Edição 06; 04) – Revista Conexão SebraeSP, Ano VII, nº 41, 03 e 04/2014; 05) – Convite da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Esportes, para a abertura do Torneio 1º de Maio de Futsal – Dia do
Trabalhador - “Marcos José da Silva Barros”, dia 01/05/2014; 06) – Convite da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira
Idade, para o “Baile das Mães”, do Centro de Convivência do Idoso, dia 09/05/2014; 07)
– Ofício do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, comunica que em decorrência da
Comunicação recebida do INSS, relativa ao pedido de auxílio-doença, concedido até
06/05/2014, este edil reassumirá o cargo de vereador no dia 07/05/2014 ; 08) –
Telegrama nº 16249, do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos
financeiros ao Pagamento de FAEC SIA – Mamografia para Rastreamento, Comp
02/2014 (R$ 5.805,00); 09) – Telegrama nº 16248, do Ministério da Saúde, informa a
liberação de recursos financeiros ao Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde,
Comp 03/2014 (R$ 14.176,99); 10) – Telegrama nº 13084, do Ministério da Saúde,
informa a liberação de recursos financeiros ao Pagamento de Programa de Assistência
Farmacêutica Básica, Comp 03/2014 (R$ 18.165,29); 11) – Telegrama nº 9885, do
Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros ao Pagamento de
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, Comp 12/2013 (R$ 8.300,00); 12) –
Telegrama nº 75, do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros ao
Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde, Comp 04/2014 (R$ 14.176,99) ; 14) –
Telegrama nº 76, do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros ao
Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, Comp 03/2014 (R$
12.209,46); 15) – Ofício Especial da Câmara Municipal de Montel Alto, encaminha
Moção de Apoio nº 02/2014, referente a votação da PEC 11/2013 (Institui o fundo de
apoio aos municípios de interesse turístico) e do PLC 32/2012 (estabelece condições e
requisitos para a classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse Turístico); 16)
– Requerimento do Doutor Daniel Costa Rodrigues, solicitando cópia de documentação
e gravação visando instruir Ação Judiciária, referente as Contas da Prefeitura Municipal
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de Pirassununga Exercício de 2011; 17) – Ofício nº 03/2014, da Corregedora da
Câmara Municipal de Pirassununga, Vereadora Luciana Batista, encaminha o Processo
nº 03/2014, instituído com o Parecer desta Corregedoria; 18) – Requerimento do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia integral do Projeto
de Decreto Legislativo nº 02/2014, que versou sobre o julgamento das Contas da
Prefeitura Municipal de Pirassununga, Exercício de 2011, inclusive dos documentos e
gravação entregues pelo Advogado do Responsável pelas Contas; 19) – Ofício nº
26/2014, do Ministério Público Federal, solicita sejam encaminhadas informações para
fins de inovações à Lei Complementar nº 135/2010; 20) – Publicação da Grifon Brasil,
dias 30/04/2014 e 02/05/2014; 21) – Ofício GAB nº 454/2014, do Assessor de
Secretaria da Prefeita Municipal, solicita 01 (uma) cópia autenticada da ata de posse da
Prefeita; 22) – Ofício nº 93/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei
que recebeu o nº 75/2014, que visa dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23 )
– Ofício nº 95/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu
o nº 76/2014, que visa reajustar em 7% (sete por cento) os vencimentos dos servidores,
ativos e inativos do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, a partir de
01/05/2014. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 24) – Ofício nº 96/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 77/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a
reajustar em 7% (sete por cento) os recursos financeiros econômicos-financeiros
transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 25 )
– Ofício nº 97/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu
o nº 78/2014, que visa reajustar em 7% (sete por cento) os vencimentos dos servidores,
ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir de 01/05/2014. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
26) – Ofício nº 98/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 79/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar acordos para
recebimento, mediante pagamento à vista ou parcelado, de créditos tributários e não
tributários inscritos em Dívida Ativa, nas condições que estabelece, e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 27) – Ofício nº 99/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 80/2014, que dispõe sobre alteração do artigo 3º da
Lei nº 4.130, de 26/07/2011, que dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos
servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras
providências, alterado pela Lei nº 4.411, de 16/05/2013. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) – Ofício nº
100/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
81/2014, que visa autorizar o SAEP a celebrar acordos para recebimento, mediante
pagamento à vista ou parcelado, de créditos tributários e não tributários inscritos em
Dívida Ativa, nas condições que estabelece, e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29 )
– Ofício nº 101/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 85/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2501 – Convênio
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Projeto Esporte Social, 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 102/2014, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 86/2014, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2501 – Convênio Projeto Esporte Social, 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 103/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 87/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 52.920,00 (cinquenta e dois
mil, novecentos e vinte reais) destinado a atender inclusão de nova ação nº 2501 –
Convênio Projeto Esporte Social. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Projeto de Lei nº 82/2014, de
autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 7% (sete por cento) os vencimentos
dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de
01/05/2014. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 33) – Projeto de Lei nº 83/2014, de autoria da Mesa Diretora,
que visa reajustar em 7% (sete por cento) os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários
Municipais – Mandato 2013/2016, a partir de 01/05/2014. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) – Projeto de
Resolução nº 01/2014, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 7% (sete por
cento) os subsídios dos Vereadores - Legislatura 2013/2016, a partir de 01/05/2014.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 35) – Projeto de Resolução nº 02/2014, de autoria da Mesa Diretora, que
visa alterar a Resolução nº 194, de 15/05/2013, que dispõe sobre o vale-alimentação
aos servidores do Poder Legislativo. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) – Projeto de Lei nº 84/2014,
de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, que visa denominar de “Engenheiro
Antonio Carlos Marucci”, a Via Pública que se inicia na Avenida Capitão Antonio
Joaquim Mendes e termina na propriedade registrada sob matrícula nº 20.985, neste
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 37) – Projeto de Resolução nº 03/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que visa alterar a Resolução nº 175, de 23/04/2009,
que dispõe sobre a “CÂMARA NET”. 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: 38) - Indicação nº
150/2014, de autoria do Vereador Cicero Justino da Silva, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade decriar classes (sala de aula) para crianças de 2 e 3 anos em
tempo parcial nas creches do Município; 39) - Indicação nº 151/2014, de autoria do
Vereador Cicero Justino da Silva, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de oferecer às associações de moradores de bairro os seguintes auxílios:
a) que a Municipalidade prefeitura dê suporte jurídico e contábil para que as
Associações possam regularizar suas documentações, tendo em vista que, se
legalizadas, as entidades poderão pleitear recursos dos governos e de fontes de
financiamento diversos para executar projetos; b) organizar cursos de formação para
que os líderes comunitários possam repensar a função social das Associações, no
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contexto atual; 40) - Indicação nº 152/2014, de autoria do Vereador Cicero Justino da
Silva, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de reformular e substituir
toda a sinalização de trânsito da Vila Esperança em especial na Rua Chile com a
Avenida Duque de Caxias Norte, bem assim, rever a colocação de lombadas na
Avenida das Nações; 41) - Indicação nº 153/2014, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de adquirir
um novo Rechaud ou consertar o existente na Escola Elói Chaves, bem assim, um
liquidificador para uma melhor merenda aos alunos atendidos pela rede municipal e
estadual desse grupo escolar; 42) - Indicação nº 154/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
determinar, após o término dos serviços de substituição das redes subterrâneas da Vila
Brás, que se promova urgentemente o recapeamento de todas as ruas que foram
seccionadas para a realização dos serviços; 43) - Indicação nº 155/2014, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar o corte do mato alto às margens do Anel Viário, desde o Posto do Bió até a Rua
Duque de Caxias, para que não aconteçam acidentes; 44) - Indicação nº 156/2014, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de fornecer auxílio financeiro para o transporte de estudantes que
estejam cursando faculdade ou ensino técnico em outro Município, em troca o
estudante prestaria serviços comunitários a nossa cidade; 45) - Indicação nº 157/2014,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar a substituição das redes subterrâneas que levam
água para a Vila Guilhermina, proporcionando maior fluxo do precioso líquido pelos
encanamentos substituídos, bem como, melhor qualidade da água; 46) - Indicação nº
158/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de molhar o local onde os serviços estão sendo
realizados na Avenida América do Sul, Vila Esperança, após a jornada diária de
trabalho, bem assim, jogando pedrisco, visando minimizar o aparecimento de poeiras,
que estão prejudicando os moradores, principalmente aqueles que têm problemas com
doenças respiratórias; 47) - Indicação nº 159/2014, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de a
Prefeitura Municipal de Pirassununga, em especial a Secretaria Municipal dos Direitos
das Crianças, Adolescentes e Terceira Idade, ofereça mais apoio e atenção à
organização não governamental “Aldeias Infantis SOS Brasil”, presente na Vila Brás;
48) - Indicação nº 160/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de fazer uma abertura no
canteiro central da Avenida Dr. Ivo Xavier Ferreira, Vila São Pedro, na altura do nº
2.861, para evitar prejuízos aos serviços da empresa estabelecida no local; 49) Indicação nº 161/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de manter presos os
patos do Lago Municipal Temístocles Marrocos Leite, durante a pesca dos aposentados
para que esses animais não sejam machucados; 50) - Indicação nº 162/2014, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a implantação de bueiros na Rua José
Benedito Humberto, do Jardim Verona II; 51) - Indicação nº 163/2014, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
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verifique a possibilidade de determinar a limpeza geral dos bueiros existentes no Jardim
Verona II, principalmente o localizado na Rua Amazonas com a Rua Mário Edson dos
Santos, atendendo pedidos dos moradores do Bairro; 52) - Indicação nº 164/2014, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar o setor competente construir calçadas
no canteiro central do Jardim São Valentim, bem assim, realizar a poda das árvores lá
existentes; 53) - Indicação nº 165/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
determinar ao setor competente estudos visando coibir o som alto aos finais de
semana, na Avenida Newton Prado e Avenida Felipe Boller Júnior; 54) - Indicação nº
166/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de determinar implantar mão única de direção em toda a
extensão da Rua Antônio Magnani, Vila Pinheiro, para evitar acidentes no local; 55) Indicação nº 167/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Otacilio José
Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a roçagem
e tirada de entulhos de área do Centro Comunitário do Jardim das Laranjeiras; 56 ) –
Pedido de Informações nº 43/2014, de autoria do Vereador Cicero Justino da Silva,
sobre o transporte de atletas para competições esportivas nos anos de 2013 e 2014;
57) – Pedido de Informações nº 44/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre as contratações realizadas na festa do Dia do Trabalhador, no tocante à
contratação de show, palco, equipamentos de som e banheiros químicos; 58) – Pedido
de Informações nº 45/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre o SENAI de Pirassununga; 59) – Pedido de Informações nº 46/2014,
de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre a grande
quantidade de água usada pelas Indústrias Müller de Bebidas e sua Usina Lageado
para seu aporte de produção. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João
Gilberto dos Santos – “Gilberto Santa Fé”, que procedesse à leitura dos requerimentos:
60) - Requerimento nº 100/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista e subscrito
por mais seis edis, consignando votos de congratulações a Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista e ao Ilustríssimo Senhor Secretário
Municipal de Cultura e Turismo Kléber Gabriel da Silva, no último dia 1º de maio, em
comemoração ao Dia do Trabalhador, foram realizados diversos eventos em
entretenimento e homenagem aos nossos trabalhadores em todo o país. Aprovado por
unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 101/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do
Excelentíssimo Senhor Ten Cel Cav Alexandre de Oliveira Moço, Comandante do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, para que, uma vez mais, auxilie nossa
comunidade, construindo uma guarita nas proximidades dos Bairros Vila Brás e Jardim
Olímpio Felício, bem assim, na poda da mata existente nessa área. Aprovado por
unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 102/2014, de autoria dos Vereadores
Jeferson Ricardo do Couto e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e subscrito por
mais seis edis, solicita intercessão do Ilustríssimo Senhor CAP PM Carmo Augusto de
Oliveira Vasques, Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga,
para que destaque Policiais para a Praça dos Expedicionários, aos finais de semana, há
desocupados e usuários de drogas e álcool que insistem em frequentar essa praça,
sobretudo à noite, causando insegurança nos munícipes que para ali se dirigem.
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Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 103/2014, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira e subscrito por mais sete edis, solicita
intercessão do Ilustríssimo Senhor Eng.º Og Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 –
D.E.R., para que se sensibilize com a situação e ordene a limpeza e colocação de
raspas ou resíduos de asfaltos no acostamento da via de acesso à Rodovia SP-225,
continuação da Avenida Seis de Agosto. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento nº 104/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira e
subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Senhor Eng.º Og Fray, Chefe da
Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R., para que estude a possibilidade de implantar
barreiras eletrônicas na Rodovia SP-225 e Rodovia SP-201 Prefeito Euberto Nemésio
Pereira de Godoy, visando coibir abuso de velocidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 65) - Requerimento nº 105/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé” e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do
Deputado Estadual Sérgio Olímpio Gomes, destinando em especial aos moradores da
Vila Santa Fé, verba de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), visando a construção de
uma praça que certamente receberá grande aceitação popular. Aprovado por
unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 106/2014, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson” e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do
Deputado Estadual Gilson de Souza destinando em especial aos esportistas, o importe
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a serem aplicados na construção de
uma pista de cross em nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 67) Requerimento nº 107/2014, de autoria dos Vereadores Lorival César Oliveira Moraes “Nickson” e Otacilio José Barreiros e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Família Militar do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
especialmente aos Alunos-Sargentos, na pessoa de seu Excelentíssimo Comandante, o
Ten Cel Cav Alexandre de Oliveira Moço, pela entrada de novos alunos ao Curso
Básico de Formação de Sargentos em nossa cidade, no último dia 29 de abril. Aprovado
por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 108/2014, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Otacilio José Barreiros e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações à Associação de Moradores dos Bairros Jardim das
Laranjeiras, Rio Verde e Ferrari (LARIFER), pela realização de um torneio de truco, dia
03/05/2014. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 109/2014, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e subscrito por mais
seis edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Cremilda Gruninger Diniz. Aprovado por unanimidade de
votos; 70) - Requerimento nº 110/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e subscrito por mais seis edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor João
Carmo da Silva. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos
requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Otacilio José Barreiros consultou ao 2º
Secretário, Vereador João Gilberto dos Santos – “Gilberto Santa Fé”, se havia Vereador
inscrito para falar no Expediente. Inscrito, usou da palavra o vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”. Logo após, o já inscrito vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho usou da palavra, aparteado pela vereadora Luciana Batista. A
seguir, o Vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto usou da palavra, aparteado pelos
vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Cicero Justino da Silva. Em
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seguida, o já inscrito vereador Cicero Justino da Silva, usou da palavra na Tribuna.
Usou também da palavra na Tribuna, o vereador inscrito, João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Logo após, o
vereador João Batista de Souza Pereira, usou da palavra. 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 Vereador inscrito Dr. José Carlos Mantovani. Em seguida,
o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 74/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga, objetivando a
execução de programas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade,
risco social, trabalho e exploração infantil. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador João
Gilberto dos Santos – “Gilberto Santa Fé”, se havia Vereador inscrito para falar na
Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o Vereador Cicero Justino da Silva,
aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, o
já inscrito vereador João Batista de Souza Pereira usou da palavra. Por fim usou da
palavra o Vereador Presidente Otacilio José Barreiros. 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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