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Ata nº 2757 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
18 de fevereiro de 2014. Ao décimo oitavo dia do mês de fevereio do ano dois mil e
quatorze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2757ª
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 2756 da Sessão Ordinária de 11 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 Alcimar Siqueira Montalvão 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 e Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, para o evento de escolha da “Rainha e Princesas do Carnaval 2014 de
Pirassununga”, dia 21/02/2014; 02) – Ofício do Presidente da Câmara, Vereador
Otacilio José Barreiros, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente
ao mês de 01/2014; 03) – Telegrama nº 8769/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde,
informa a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Teto Municipal
Rede Saúde Mental, Comp 02/2014, (R$ 100.215,00); 04) – Convite do Secretário de
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para a Audiência Pública sobre o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, dia 17/02/2014; 05) – Convite da Faculdade de
Zootecnica e Engenharia de Alimentos, USP – Pirassununga, para a cerimônia de
abertura da semana de recepção aos calouros 2014, dia 17/02/2014; 06) – Convite da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal da Saúde, para o lançamento do Programa
Remédio em Casa, dia 22/02/2014; 07) – Ofício nº 52/2014, da Secretaria Municipal de
Educação, solicitando a indicação de um representante para a composição do Conselho
Municipal de Educação; 08) – E-mail da Associação Beneficente Alda Miranda Matheus,
informando não possuir recursos financeiros para implantação do Portal de
Transparência, bem como, funcionário para manter tal serviço atualizado; 09) – Ofício
do Monsenhor Otavio Dorigon, Paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos, acusa e
agradece o recebimento do Requerimento nº 14/2014, de autoria dos Vereadores
Otacilio José Barreiros e Luciana Batista, que consignou votos de congratulações em
comemoração do Jubileu de Ouro, dia 26/01/2014; 10) – Ofício nº 29/2014, da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga, apresenta apoio ao
Veto Parcial aposto pela Prefeita Municipal ao 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 de Transparência; 11) – Ofício nº 53/2014, da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, apresenta apoio ao Veto Parcial aposto
pela Prefeita Municipal ao 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 de Transparência; 12) – Ofício nº 82/2013, do Instituto
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Tiradentes, solicita informações da Legislatura 2013-2016, desta Casa, bem como, os
nomes dos membros da Mesa Diretora para o Biênio 2013-2014; 13) – Ofício nº
03/2014, do Secretário Municipal de Finanças, solicita o preenchimento dos itens
referentes às Instruções nº 02/2008, TC-A-40.728/026/07, ao Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, UR-10 Araras-SP; 14) – Ofício GAB nº 153/2014, da Prefeita
Municipal, em cumprimento ao parágrafo 4º, artigo 9º, da Lei de Responsabilidade
Fiscal nº 101, solicita agendamento dos dias para a realização de Audiências Públicas:
24/02/2014; 26/05/2014 e 29/09/2014; 15) – Ofício GAB nº 174/2014, do Secretário
Municipal de Governo, solicita a expedição de certidão relativa ao Exercício de 2013,
com os nomes dos responsáveis pelo Executivo Municipal, Prefeito e Vice-Prefeito ; 16)
– Ofício nº 22/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu
o nº 14/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) - Ofício nº
23/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
15/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassunugna, objetivando a execução do Programa
Saúde da Família - PSF. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 18) – Ofício nº 24/2014, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 16/2014, que visa autorizar
a celebração de convênios, objetivando a manutenção do Posto de Atendimento ao
Empreendedor no Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 19) – Ofício nº 25/2014, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 17/2014, que dispõe sobre
aumento de vagas, criação de empregos permanentes mensalistas e extinção de
emprego em comissão do quadro de servidores da municipalidade. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 20) Ofício nº 26/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o
nº 18/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR
e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) - Ofício nº 27/2014, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 19/2014, que visa instituir o
Programa Remédio em Casa e dá outras providências. 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: 22) Indicação nº 47/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar de iluminação pública a rua
existente atrás dos restaurantes de Cachoeira de Emas, proporcionando maior
visibilidade e segurança no período noturno, às pessoas que frequentam aquele recinto;
23) - Indicação nº 48/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de recapear a Rua São Francisco de
Assis, Vila Santa Fé, atendendo moradores daquela rua e motoristas que por ali
constantemente trafegam; 24) - Indicação nº 49/2014, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
urgentemente realizar a pintura de faixa para pedestres defronte a EMEF “Prof. Iran
Rodrigues”, bem como a lombada existente, minimizando a probabilidade de acidentes
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no local, tendo em vista a grande movimentação de alunos, quando da entrada e saída
das aulas; 25) - Indicação nº 50/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar na EMEF
“Prof. Iran Rodrigues”, um bebedouro d' água, possibilitando, nesse calor, o uso pelas
crianças que necessitam se hidratar com o precioso líquido; 26) - Indicação nº 51/2014,
de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar melhorias na prainha de Cachoeira de Emas, em
essencial às areias das margens, propiciando maior conforto aos turistas e usuários
daquele espaço do rio; 27) - Indicação nº 52/2014, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar
estudos, no sentido de resolver o problema de congestionamento do fluxo de veículos
que nos horários de entrega e busca dos alunos, Centro Paula Souza, que é
ocasionado devido a parada das vans pelos dois lados da Rua Valentina Almeida Prado
Penteado, situada ao lado da escola citada; 28) - Indicação nº 53/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de implantar o Projeto da Empresa HP Segurança Privada e
Consultoria Aeronáutica, bem assim se instalar um Heliporto em Cachoeira de Emas,
visando socorrer a população através desse pronto atendimento; 29) - Indicação nº
54/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar luminárias na rede de
iluminação, recentemente instalada na Rua São Marcos, Vila Santa fé, aproveitando o
ensejo para agradecer Vossa Excelência, em nome dos residentes na Vila, os
melhoramentos que estão sendo realizados no Bairro; 30) - Indicação nº 55/2014, de
autoria do Vereador do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de designar para Cachoeira de Emas, aos
domingos, 02 (dois) Agentes de Trânsito, munidos de rádio de comunicação, para
melhor interagir com as autoridades competentes, se necessário; 31) - Indicação nº
56/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de retornar com os cursos de
aprendizagem, ministrados no “Acessa São Paulo”, cursos de artesanato, pintura,
crochê, trico, etc., que eram ministrados na Vila Guilhermina e atualmente estão
paralisados, em atenção aos pedidos dos Munícipes daquela localidade; 32) –
Indicação nº 57/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar o Eco Museu de
Cachoeira de Emas de 02 (dois) ventiladores, 01 (um) micro-ondas e 01 (um)
bebedouro d' água, proporcionando maior conforto aos visitantes e servidores que lá
trabalham; 33) – Indicação nº 58/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover
os consertos necessários no computador e impressora da Unidade Básica de Saúde de
Cachoeira de Emas, que não estão funcionando, inclusive a internet, fato que atrapalha
o bom desenvolvimento dos serviços naquela localidade; 34) – Indicação nº 59/2014, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de adquirir coletes, do tipo daqueles existentes no
Lago Municipal e que foram homologados pela Marinha, 03 (três) “life belt” (banana que
flutua); 20 (vinte) boias para a demarcação na prainha, do tamanho de uma bola,
visando alertar os banhistas o perímetro que podem adentar no rio, dando melhores
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condições de trabalho aos salva-vidas, bem assim, maior segurança aos banhistas; 35)
– Indicação nº 60/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja
providenciada as melhorias na iluminação em Cachoeira de Emas, proporcionando
mais segurança aos moradores e turistas; 36) – Indicação nº 61/2014, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de encaminhar a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal,
para que apoie a ideia e determine a ativação do Conselho da Cidade, definindo o
futuro de Pirassununga e dando margens a participação das Associações, Organismos,
Estidades de Classes, Sindicatos e demais pessoas representativas, possam juntas dar
sentido ao crescimento ordenado da cidade, facultando empregos, renda e lazer à
população; 37) – Indicação nº 62/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de atender
as reivindicações referente a manutenção dos serviços necessários, para o bom e
necessário desenvolvimento dos trabalhos em Cachoeira de Emas, proporcionando um
aspecto visual mais bonito para os olhos dos turistas; 38) – Indicação nº 63/2014, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a instalação de um aparelho de ar
condicionado, para maior conforto dos ensaios da nossa querida Banda (Corporação
Musical Pirassununguense), que alegra a noite e o passeio dos pirassununguenses, há
várias gerações; 39) – Indicação nº 64/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir um Posto
Ambulatorial para a Zona Rural, com a finalidade de dar atendimento aos moradores da
zona rural, atendendo assim, reivindicação antiga daqueles Munícipes; 40) – Indicação
nº 65/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de promover a pintura de solo na Rua Manoel Leme Franco,
Vila Santa Terezinha, que se encontra apagada, bem como colocar placas nas
esquinas, alertando a velocidade permitida para o local (40 Km) evitando-se previsíveis
acidentes; 41) – Indicação nº 66/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir um muro próximo ao
cerrado de Cachoeira de Emas, dificultando o acesso aquele cerrado, que deve ser
preservado; 42) – Indicação nº 67/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar a esta Casa,
Projeto de Lei competente visando dar nova redação ao inciso II do artigo 2° da Lei
2.835, de 22/08/1997 (Conselho Municipal da Educação), a fim de substituir o
representante do Poder Legislativo por um representante dos segmentos da educação
no município; 43) – Pedido de Informações nº 04/2014, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, sobre o serviço do GATI Emergência e Serviços Médicos; 44) –
Pedido de Informações nº 05/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
a respeito de informações sobre a documentação dos veículos da Municipalidade; 45) –
Pedido de Informações nº 06/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
a respeito de informações sobre a merenda recebida pelos alunos das Escolas
Estaduais de Pirassununga; 46) – Pedido de Informações nº 07/2014, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre os veículos e
equipamentos que a Municipalidade dispõe para manutenção de áreas públicas tais
como pá carregadeira, motoniveladora e retroescavadeira; 47) – Pedido de Informações
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nº 08/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de
informações sobre o recape ou melhoramentos da Estada São Domingos; 48) – 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; 49) –
Pedido de Informações nº 10/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações sobre o Pólo Industrial “Guilherme
Müller Filho”; 50) – Pedido de Informações nº 11/2014, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Dr. José
Carlos Mantovani, a respeito de informações sobre a taxa de lixo biológico, serviço de
recolhimento e destinação prestado no Município; 51) – 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. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 52) – Requerimento
nº 24/2014, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, e subscrito por mais seis
edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 19/2014, de autoria da Prefeita Municipal que visa instituir o Programa
Remédio em Casa e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 53) –
Requerimento nº 25/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado Federal Newton Lima
Neto para que disponibilize a nossa cidade o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) a serem utilizados na reforma da quadra de esportes e na construção de um
centro de recreação no Distrito de Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de
votos; 54) – Requerimento nº 26/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão da Empresa Concessionária
de Energia Elétrica Eléktro, na pessoa de seu responsável para que se digne dotar de
rede elétrica o trecho que vai do final da Rua Capitão Maneco, até atingir a Avenida
Painguás, em atenção aos pedidos de contribuintes e alunos que frequentam a
FATECE. Aprovado por unanimidade de votos; 55) – Requerimento nº 27/2014, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais
seis edis, consignando votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador José Renato Nalini,
intercedendo por Pirassununga visando manter a sede da 11ª Circunscrição Judiciária
do Estado de São Paulo. Aprovado por unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº
28/2014, de autoria da Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito
por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, destinando
o importe de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) a serem aplicados na
compra e instalação de um aparelho de ar-condicionado na sede da Corporação
Musical Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos; 57) – Requerimento nº
29/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito
por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris,
destinando o importe de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) a serem
aplicados na compra e instalação de um aparelho de ar-condicionado na sede da
Corporação Musical Pirassununguense Aprovado por unanimidade de votos; 58) –
Requerimento nº 30/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de
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Promoção Social, na pessoa de sua Gestora Márcia dos Santos Lourenço; ao Fundo
Social de Solidariedade por sua Presidente Rita Aparecida de Campos Gaspar, e ao
CENAIC – Centro Nacional Integrado de Cursos de Pirassununga, em nome de seus
representantes, pela realização da formatura dos alunos do 1º curso “Oficina de
Beleza”, dia 03/02/2014. Aprovado por unanimidade de votos; 59) – Requerimento nº
31/2014, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e subscrito por mais
sete edis, solicita intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, junto ao
Governo do Estado de São Paulo, visando instalação, em Pirassununga, do Instituto
Médico Legal e o Instituto de Criminalística, facilitando as investigações criminais e de
acidentes de nossa região. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº
32/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Geni de Oliveira Scatolini. Aprovado por unanimidade de
votos; 61) - Requerimento nº 33/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Wagner Luiz Aparecido de Freitas.
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”. Inscrito, o
Vereador João Batista de Souza Pereira, não usou da palavra por estar ausente
momentaneamente do plenário. Em seguida, usou da palavra o já inscrito ve reador Dr.
José Carlos Matovani. Inscrito, o Vereador Jeferson Ricardo do Couto, concedeu seu
tempo de uso da palavra ao Vereador Otacilio José Barreiros. Inscrito o Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra. Logo após, o já inscrito
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra. Inscrito, usou
da palavra o Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, sendo aparteado pelo Vereador
Dr. José Carlos Mantovani. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao VicePresidente, Vereador João Batista de Souza Pereira, que assumisse a direção dos
trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra o
Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão. Após reassumir os trabalhos, usou da palavra o já inscrito Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 19/2014, de autoria da
Prefeita Municipal que visa instituir o Programa Remédio em Casa e dá outras
providências. Em discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº
19/2014, foi aprovado por unanimidade de votos. 02) – DISCUSSÃO e VOTAÇÃO
ÚNICA do Veto Parcial aposto pela Prefeita Municipal ao Projeto de Lei nº 176/2013, de
autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Dr. Milton Dimas
Tadeu Urban, visa obrigar as entidades públicas e privadas no âmbito do Município, que
recebem verba pública a manter o Portal de Transparência. Em discussão, usaram da
palavra os vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Alcimar Siqueira
Montalvão e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Colocado em Discussão e
Votação Única o Veto Parcial aposto pela Prefeita Municipal ao Projeto de Lei nº
176/2013, foi mantido o Veto Parcial por (05x04) votos, por falta de quórum de rejeição,
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nos termos do 4º, artigo 37 da Lei Orgânica do Município. 03) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 01/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Alda Miranda
Matheus – AMMA. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 02/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros, do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, à Associação Beneficente Alda
Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do Projeto
“Musicalização”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 03/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros, do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, à Associação Beneficente Alda
Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do Projeto
“Recreação e Lazer”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.. 06) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 08/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPDP
e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 09/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 08) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 10/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 09) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 11/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Lar das Crianças do Menino
Deus para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
10) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 12/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro
Pirassununguense de Assistência à Infância – CPAI. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 13/2014, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, visa alterar a Lei nº
3.305, de 2 de setembro de 2004, a “Semana da Consciência Negra”. Em discussão,
usou da palavra o Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Colocado
em Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 13/2014 foi aprovado por 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. Não havendo vereadores inscritos, o Sr. Presidente convidou às
Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a População em Geral, para a Audiência
Pública, que será promovida pela Gestora do Sistema de Saúde do Município, que
apresentará a análise e o relatório do montante e fontes de recursos aplicados no
sistema relativos ao 3º quadrimestre do ano de 2013, dia 24/02/2014, às 19horas, na
Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”. 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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