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Ata nº 2750 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
12 de novembro de 2013. Ao décimo segundo dia do mês de novembro do ano dois mil
e treze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2750ª
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 2749 da Sessão Ordinária de 05 de novembro de 2013, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e
Pedidos de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A
seguir, o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal
Força SP, Ano 09, nº 91, 10/2013; 02) – Prospecto do Cetram informando sobre
eventos de 09 a 12/2013; 03) – Informativo do IBRAP sobre o curso nº 118; 04) –
Informativo Especial da Confederação Nacional de Municípios, de 10/2013; 05) –
Convite da Associação Paulista de Municípios, para o 14º Congresso Brasileiro de
Tecnologia da Informação para os Municípios, de 09 a 11/11/2013; 06) – Convite da
Prefeita Municipal e Secretário de Cultura e Turismo, para o evento “Novembro PróRock”, dentro da programação da Semana Thatu Pereira de Música, dias 16 e
17/11/2013; 07) – Convite do Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo,
Dr. Fernando Grella Vieira, para a solenidade de entrega da 7ª edição do “Prêmio
Franco Montoro de Participação Comunitária”, dia 19/11/2013; 08) – Convite da Policia
Militar do Estado de São Paulo, para a solenidade de formatura do PROERD –
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, dia 02/12/2013; 09) –
Convite da Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA, para a “X Mostra
de Arte “Luiz Pinto Matheus”, dia 29/11/2013; 10) – Ofício da Câmara Municipal de
Laranjal Paulista, comunicando a Mesa Diretora para o Biênio 2013/2014; 11) – Ofício
nº 40 do Clube Pirassununga, comunicando a constituição da Diretoria Executiva para o
Biênio 2013/2015; 12) – Ofício Circular nº 132/2013, da Confederação Nacional de
Municípios, apresentando Nota Técnica nº 33/2013, que visa esclarecer todos os
Municípios brasileiros sobre os dispositivos da Lei Federal nº 12.858/2013, que trata da
destinação para as áreas de Educação e Saúde de parcela da participação do resultado
ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural; 13) – Ofício
nº 732/2013, da Câmara Municipal de Leme, encaminha Moção de Apoio nº 54/2013, de
autoria do Vereador José Eduardo Giacomelli, que apoia o “Movimento de Repúdio ao
Presídio em Santa Cruz da Conceição”; 14) – Comunicado nº CM258278/2013, do
Ministério da Educação, informa a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 223.768,06); 15) – Ofício nº 24/2013, do Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP, acusa e agradece
o recebimento do Requerimento nº 521/2013, que consignou votos de congratulações a
todos os servidores municipais, estaduais e federais, pela passagem do “Dia do
Servidor Público”, dia 28/10/2013; 16) – E-mail do Deputado Estadual Antonio Salim
Curiati, em atenção ao Requerimento nº 524/2013, que encaminha MOÇÃO DE APOIO
às reivindicações dos citricultores brasileiros, visando a renegociação das dívidas dos
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citricultores, cujo montante chega a R$ 1 bilhão; 17) – E-mail, da Câmara Municipal de
Analândia, convida para Audiência Pública, sobre o tema, “Os Impactos Regionais da
Instalação da Unidade Prisional no Município de Santa Cruz da Conceição”, dia
13/11/2013; 18) – E-mail de Luiz Henrique Druziani, convida para Audiência Pública,
sobre o tema, “Os Impactos Regionais da Instalação da Unidade Prisional no Município
de Santa Cruz da Conceição”, dia 13/11/2013; 19) – Ofício do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, Comarca de Pirassununga, solicita que sejam encaminhadas as
atas de votações de lei de interesse do governo à época (partido PSDB) que tramitam
nessa Casa de Leis nos anos de 2010 e 2011; 20) – Ofício nº 46/401/13, da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, encaminha as sínteses e indica os Policiais Militares
Ambientais: Cabo PM Rodrigo José Cantelli e Sd PM Robson Carlos de Paiva, a serem
homenageados com o título de “Policial Militar do Ano”; 21) – Requerimento da
Vereadora Luciana Batista, solicita cópia do áudio da Sessão Ordinária de 05/11/2013;
22) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia dos
Balancetes Analíticos da Prefeitura Municipal de Pirassununga, enviados mensalmente
a esta Casa, relativos ao período de 01 a 09/2013; 23) – Requerimento do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia do áudio da sessão ordinária de 05/11/2013,
somente da parte do expediente e explicação pessoal em que o vereador requerente
usou da palavra; 24) – Ofício do Presidente Vereador Otacilio José Barreiros,
encaminha os Balancetes e Despesas da Câmara Municipal, referente ao mês de
10/2013; 25) – Ofício GAB nº 108/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 108/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, solicita informações sobre contrato com
empresas especializadas em monitoramento e segurança dos próprios públicos, pela
Administração Pública Municipal; 26) – Ofício GAB nº 975/2013, da Secretaria Municipal
de Governo, solicita 01 (uma) cópia autenticada do Termo de Posse da Prefeita; 27) Ofício nº 194/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu
o nº 175/2013, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no
Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) - Ofício nº
193/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
174/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais para desenvolvimento do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil - PETI. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Projeto de Lei nº 176/2013, de
autoria dos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Dr. Milton Dimas
Tadeu Urban, que obriga as entidades públicas e privadas no âmbito do Município, que
recebem verba pública a manter o Portal da Transparência. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30)
– Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, que visa dar nova redação ao Decreto Legislativo nº 94, de 09/09/2004, que
instituiu o Título de Policial Militar do Ano. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal: 31) - Indicação nº
717/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir uma quadra poliesportiva no Jardim
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Millenium atendendo pedidos dos moradores e esportistas daquele Bairro; 32) Indicação nº 718/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de contratar profissional que transmita
através de sinais (libra), a fala dos apresentadores de eventos que ocorrem em nossa
cidade, possibilitando assim, que os deficientes auditivos possam também prestigiar as
festividades do Município; 33) - Indicação nº 719/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de designar
varredores de ruas para os Bairros Jardim Veneza e Jardim Itália, em atenção às
reivindicações dos moradores daqueles Bairros; 34) - Indicação nº 720/2013, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de implantar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) junto ao
corpo de servidores do Município; 35) - Indicação nº 721/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
construir um prédio para Creche no Jardim Millenium, atendendo as mães que
necessitam trabalhar e não tem lugar para deixar seus filhos; 36) - Indicação nº
722/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar a pintura dos redutores de velocidade,
existentes na Avenida Brasil, principalmente aqueles localizados nas proximidades da
Igreja Católica, evitando-se possíveis acidentes com veículos e motociclistas; 37) Indicação nº 723/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar o mais rapidamente possível, a
pintura das faixas para pedestres nas proximidades do Posto de Saúde do Jardim São
Valentim e outras daquele Bairro que estão necessitando desse melhoramento,
proporcionando com a medida, maior segurança aos pedestres; 38) - Indicação nº
724/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ceder aos esportistas de futebol de
salão da Vila Santa Fé, 03 (três) bolas de futebol de salão, jogos de rede e troféus para
premiação dos vencedores; 39) - Indicação nº 725/2013, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de designar uma viatura para o setor de trânsito, pois, percorre todos os
Bairros e ruas, na preservação de sinais de trânsito, pintura de solo, faixas para
pedestres, adquirindo uma para tal finalidade, se for o caso; 40) - Indicação nº
726/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover a limpeza geral na
Avenida Paulo Furlan, proporcionando aos turistas um melhor aspecto naquela via
pública; 41) - Indicação nº 727/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar ou construir redutores de
velocidade na Rua José Carlos Leme Franco Guimarães, Jardim Margarida, evitandose, eventuais e previsíveis acidentes, devido o aumento do tráfego na referida via por
residentes da Zona Norte, que se utilizam dessa via pública, de mão dupla, para atingir
suas residências; 42) - Indicação nº 728/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar as praças do Jardim
Eldorado, com lâmpadas, para proporcionar melhor luminosidade no período da noite e
consequentemente maior segurança para os pedestres e contribuintes residentes
naquele Bairro; 43) - Indicação nº 729/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e Otacilio José Barreiros, para que a
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Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar o mais rapidamente possível, os
serviços de manutenção no Centro Comercial de Cachoeira de Emas, atendendo-se
assim, reivindicações dos comerciantes; 44) – Pedido de Informações nº 112/2013, de
autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, sobre a terrenos de propriedade da municipalidade passíveis de serem
objeto de licitação para instalação de pequenas e médias empresas. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 45) – Requerimento nº 534/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime
de urgência, o Projeto de Lei nº 172/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Casa
São Vicente de Paulo e dá outras providências, visando à execução de projeto de
proteção e combate a incêndio. Aprovado por unanimidade de votos; 46) –
Requerimento nº 535/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 175/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no
Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos; 47)
– Requerimento nº 536/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à Prefeita Municipal
Cristina Aparecida Batista, pela chegada de diversas viaturas no último dia 05 de
novembro, várias das quais serão dirigidas à área de saúde e outras a setores que
também necessitam. Aprovado por unanimidade de votos; 48) – Requerimento nº
537/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Senhor Clésio Alencar Reinig,
Gerente da Viação Pirassununga, para que empenhe meios para que as linhas e
itinerários de ônibus adentrem no Jardim Luiz de Castro Santos, em atenção as
reivindicações dos moradores daquele Bairro. Aprovado por unanimidade de votos; 49)
– Requerimento nº 538/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão da Prefeita
Municipal Cristina Aparecida Batista, para envie para esta Casa de Leis as seguintes
cópias do processo administrativo citado que se refere ao aluguel de tendas/barracas
para realização da 10ª Festa Italiana: solicitação de serviço/locação; pesquisa de
preços; autorização de serviço/locação pelo Chefe do Executivo; instrumento
convocatório – Edital nº 121/2013; propostas dos licitantes participantes; ata da sessão
do pregão; contrato; nota de empenho; nota fiscal; comprovante de pagamento da
despesa; e demais documentos pertinentes. Aprovado por unanimidade de votos; 50) –
Requerimento nº 539/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações a Prefeita Municipal Cristina
Aparecida Batista, por reativar o Café Solidário dirigido aos trabalhadores rurais, a
Administração Municipal está fornecendo café da manhã aos trabalhadores da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Aprovado por unanimidade de votos; 51) –
Requerimento nº 540/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à nova Secretária
Municipal de Saúde, Senhora Royce Maria Victorelli Pires Vargas, assunção ocorrida
dia 05/11/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 52) – Requerimento nº 541/2013,
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de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Coordenador do Grupo
Pirassununguense de Slackline, Cristiano Fernandes, pelo excelente trabalho praticado
em nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos; 53) – Requerimento nº
542/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Polícia Militar do
Estado de São Paulo, por intermédio do Comando de Policiamento do Interior 9, 36º
Batalhão de Polícia Militar do Interior e 3ª Companhia de Polícia Militar de
Pirassununga, homenagearam os Policiais Militares de destaque no mês de setembro:
1ª Tenente PM Carolina Colombo Leme da Silva, o 3º Sargento Edvaldo Fabiano
Montarroyos Aurélio, Cabo Clayton Luis Chicaroni de Mattos e Soldados Givago Lima
Marques de Mendonça e Nivaldo Carlos Gallo Júnior, 3º Sargento Edvaldo Fabiano
Montarroyos Aurélio, Cabo Clayton Luis Chicaroni de Mattos e Capitão PM Carmo
Augusto de Oliveira Vasques, dia 06/11/2013, congratulando ainda, o Tenente Coronel
PM Humberto Gouvêa Figueiredo, Comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar do
Interior. Aprovado por unanimidade de votos; 54) – Requerimento nº 543/2013, de
autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Jeferson Ricardo
do Couto e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais quatro edis, consignando votos
de congratulações à Associação dos Produtores de Cana do Vale do Mogi (Assomogi),
pelo seminário apresentado como tema central “Novo Código Florestal – Problemas e
Soluções”, dia 08/11/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 55) – Requerimento nº
544/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis,
solicita intercessão à Elektro na pessoa de seu responsável, para que verifique a
possibilidade de substituir as lâmpadas existentes na rede elétrica das ruas da Vila
Guilhermina, por outras de maior luminosidade, em atenção aos contribuintes que
residem naquele Bairro. Aprovado por unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº
545/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações Associação Cesário de Judô, na pessoa do
Mestre Maurílio Cesário por mais uma edição do Torneio Inter-regional de Judô da
Amizade, dia 10/11/2013, requerendo ainda, receba essas congratulações os Senhor
Secretário Municipal de Esportes, Luiz Carlos Montagnero Filho pelo apoio oferecido a
esses eventos. 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. 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 João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé” e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Após o Sr. Presidente reassumir
os trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. Em
seguida, usou da palavra o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, sendo aparteado pelo vereador Dr. José Carlos Mantovani. Inscrito o Vereador Dr.
Milton Dimas Tadeu Urban, concedeu seu tempo no expediente para o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson” usou da palavra, sendo aparteado pelos vereadores
Otacilio José Barreiros e Jeferson Ricardo do Couto. Usou da palavra o vereador
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inscrito, João Batista Pereira de Souza, sendo aparteado pelos vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Luciana Batista. Por fim, o já inscrito vereador
Alcimar Siqueira Montalvão usou da palavra, sendo aparteado pelos vereadores João
Batista Pereira de Souza e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Não havendo
mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 172/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Execcutivo a promover transferência de recursos
financeiros à Casa São Vicente de Paulo e dá outras providências, visando à execução
de projeto de proteção e combate a incêndio. Foi apresentada a Emenda nº 01/2013, a
qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº
172/2013 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada.
02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 175/2013, de autoria
da Prefeita Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais
suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 167/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Associação Alda Miranda Matheus – AMMA, objetivando o atendimento de 30 (trinta)
adolescentes, através de oficinas, em horário diverso do escolar. Neste momento, o
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que os Projetos de
Leis nºs: 167, 168, 170, e 171/2013 a votação fosse apreciada em bloco em razão da
matéria estar em Segunda Discussão, sendo o pedido aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 167/2013 foi
aprovado por unanimidade de votos. 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
168/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre elevação do valor autorizado
pela Lei nº 4.463 de 26/07/2013, para abertura de Crédito Adicional Especial, na forma
que especifica. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 170/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar a redação dos
Artigos 4º e 5º da Lei nº 1.705, de 16 de maio de 1986, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos. 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 171/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a implantação do Serviço
Móvel de Urgência – SAMU (192), no âmbito do município de Pirassununga-SP,
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 173/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, dispõe sobre a obrigatoriedade das
concessionárias de veículos automotores plantarem árvores para mitigação do efeito
estufa e dá outras providências. Retirado pelo autor por prazo indeterminado. 08) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 06/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, dispõe sobre a instalação de sistema de
monitoramento e gravação eletrônica de imagens através de circuito fechado de
televisão nas áreas internas abertas ao público e externas das agências bancárias,
casas lotéricas e correspondentes bancários e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos. 09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar
nº 07/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação de Ouvidoria Geral
da Guarda Civil Municipal de Pirassununga na Estrutura da Secretaria Municipal de
Segurança Pública e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 10) –
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PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 08/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação da Corregedoria Geral da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga e dá outras providências. 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. Inscrito, usou da palavra o Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente convidou os
Senhores Edis e a População em Geral, para Audiência Pública a ser realizada na
Câmara Municipal de Analândia, sobre o tema, “Os Impactos Regionais da Instalação
da Unidade Prisional no Município de Santa Cruz da Conceição”, dia 13/11/2013, às 19
horas. Logo após, 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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