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Ata nº 2783 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
19 de agosto de 2014. Ao décimo nono dia do mês de agosto do ano dois mil e quatorze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2783ª 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 2782 da Sessão Ordinária de 12 de agosto de 2014, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, o Sr. Presidente, suspendeu a
sessão para colheita de assinaturas nas proposituras. Reaberto os trabalhos, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento o Sr. Presidente consultou o
plenário se seria mantida a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedido de
Informações, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente pediu
que constasse da Ata o Expediente: 01) – E-mail do Diretor da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos – USP Pirassununga, Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral,
justifica a ausência à Sessão Solene alusiva à Independência do Brasil, dia 02/09/2014;
02) – Comunicado nº CM204240/2014, do Ministério da Educação informa a liberação de
recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, (R$ 13.165,28);
03) – Comunicado nº CM204241/2014, do Ministério da Educação informa a liberação de
recursos financeiros à EMEF Eloi Chaves, (R$ 19.150,00); 04) – Comunicado nº
CM204239/2014, do Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros
à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 491.231,83); 05) – Prospecto do IBRAP,
sobre o curso, “Cerimonial Municipal – Suas Características Próprias”; 06) – Carta nº
255/2014, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, apresenta os novos serviços
e linha ed produtos personalizados; 07) – Oficio GAB nº 732/2014, da Prefeita Municipal
e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 74/2014,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre informações
de que o Poder Público estaria adquirindo combustíveis de terceiros na cidade antes da
licitação dirigida aos Postos de Pirassununga; 08) – Ofício nº 162/2014, da Prefeita
Municipal, solicita a retirada do Projeto de Lei nº 128/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa redenominar para Agente de Desenvolvimento Infantil, o emprego
permanente mensalista de Pajem, constante do Anexo II da Lei nº 1.695, de 25 de março
de 1986 e suas alterações posteriores, para correção do texto da norma; 09) - Ofício nº
156/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
129/2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 10) - Ofício nº 157/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 130/2014, que dispõe sobre alteração de dispositivos
da Lei nº 2.826/1997, que dispõe sobre a política municipal de habitação de interesse
social. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 10) - Ofício nº 158/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 131/2014, que visa instituir o Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Pirassununga e dá outras providências. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
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11) - Ofício nº 160/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 132/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência
de recursos financeiros a Casa São Vicente de Paulo e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 12) - Ofício nº 161/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 133/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros ao Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa Senhora
de Fátima. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 13) - Ofício nº 163/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 134/2014, que visa redenominar para Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil, o emprego permanente mensalista de Pajem, constante do
Anexo II da Lei nº 1.695, de 25/03/1986, e suas alterações posteriores. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) Ofício nº 164/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o
nº 136/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar
no orçamento vigente, até o limite de R$ 520.359,17 (quinhentos e vinte mil, trezentos e
cinquenta e nove reais e dezessete centavos). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 15) - Ofício nº
165/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
137/2014, 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. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 16) – Projeto de Lei nº 135/2014, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa denominar de “Perceu Pereira de
Godoy”, o Centro Comunitário do Jardim São Paulo, neste Município. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) –
Projeto de Resolução nº 04/2014, de autoria da Mesa Diretora, que visa regulamentar o
Sistema de Controle Interno na Câmara Municipal de Pirassununga, e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 18) – Projeto de Lei nº 138/2014, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a criação de empregos no quadro de servidores da Câmara Municipal.
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: 19) - Indicação nº 300/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o
fechamento das vielas da Vila Esperança para conferir mais segurança a esse Bairro;
20) - Indicação nº 301/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir um retorno na Rua Duque de
Caxias Norte, proximidades do Posto de Combustível e do Colégio Liceu Vivere,
evitando previsíveis acidentes; 21) - Indicação nº 302/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade promover os reparos no leito
carroçável, bem como, determinar o conserto na ponte existente na Estrada do Morim;
22) - Indicação nº 303/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar a Avenida Duque de Caxias Norte,
cruzamentos com as Avenidas das Nações, Vila Esperança e Sebastião Alves Ferraz,
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Jardim São Valentim, de faixas para pedestres, dando maior segurança aos estudantes e
Munícipes que se locomovem a pé; 23) - Indicação nº 304/2014, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de instalar semáforos nos cruzamentos das Ruas Amador Bueno, Bom
Jesus com a Rua Coronel Franco, diminuindo a probabilidade de acidentes nesses
cruzamentos; 24) - Indicação nº 305/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
providenciar melhor infraestrutura ao Conselho Tutela de Pirassununga, o local necessita
de computadores, impressoras, cadeiras giratórias, bancos de espera, liquidificador e
mais linhas telefônicas, com visos a facilitar o atendimento ao público; 25) - Indicação nº
306/2014, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de estude juntamente à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, a possibilidade de adotar meios sustentáveis para a realização de
obras pública e de programas habitacionais, em nossa cidade; 26) – Pedido de
Informações nº 80/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre as
transferências bancárias da conta-corrente do FUNDEB do Banco do Brasil; 27) –
Pedido de Informações nº 81/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, sobre mudança da feira livre municipal, realizada aos domingos na
região das casas do Exército (área militar). Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 28) –
Requerimento nº 250/2014, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani e
subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 117/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2505 – APAE – Proteção Social Básica, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro
de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade
de votos; 29) – Requerimento nº 251/2014, de autoria do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 118/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2505 – APAE – Proteção Social Básica, na Lei nº 4.447, de 25
de junho de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado
por unanimidade de votos; 30) – Requerimento nº 252/2014, de autoria do Vereador Dr.
José Carlos Mantovani e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 119/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no
valor de R$ 3.828,00, destinado a atender abertura da nova ação nº 2505 – APAE –
Proteção Social Básica. Aprovado por unanimidade de votos; 31) – Requerimento nº
253/2014, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani e subscrito por mais sete
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 120/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 2506 – Rede de
Proteção Social Especial – Fortalecimento de Vínculos, na Lei Municipal nº 4.514, de 29
de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por
unanimidade de votos; 32) – Requerimento nº 254/2014, de autoria do Vereador Dr. José
Carlos Mantovani e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 121/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2506 – Rede de Proteção Social Especial – Fortalecimento de
Vínculos, na Lei nº 4.447, de 25 de junho de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2014. Aprovado por unanimidade de votos; 33) – Requerimento nº
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255/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista e subscrito por mais sete edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 122/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, no valor de R$ 22.035,00, destinado a atender abertura da nova
ação nº 2506 – Rede de Proteção Social Especial – Fortalecimento de Vínculos.
Aprovado por unanimidade de votos; 34) – Requerimento nº 256/2014, de autoria da
Vereadora Luciana Batista e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 132/2014, que
visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros a
Casa São Vicente de Paulo e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de
votos; 35) – Requerimento nº 257/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista 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 133/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros ao Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa
Senhora de Fátima. Aprovado por unanimidade de votos; 36) – Requerimento nº
258/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho 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 136/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, até o limite de R$ 520.359,17,
destinado a suplementar dotações orçamentárias que especifica, objetivando parceria
para realização de cirurgias eletivas no município de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos; 37) – Requerimento nº 259/2014, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e subscrito por mais sete edis, solicita
intercessão da Prefeita Municipal, Cristina Aparecida Batista, para que encaminhe a esta
Casa de Leis informações sobre o local em que será construído o aeródromo, isto é,
uma pista preparada para receber aviões de médio porte, bem assim, cópia da planta ou
projeto de execução da obra. Aprovado por unanimidade de votos; 38) – Requerimento
nº 260/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Otacilio José Barreiros e
Alcimar Siqueira Montalvão e subscrito por mais quatro edis, consignando votos de
congratulações à Academia da Força Aérea, na pessoa de seu Comandante,
Excelentíssimo Senhor Brigadeiro do Ar Carlos Eduardo da Costa Almeida, pela
excelência de mais um “Domingo Aéreo”, realizado no último dia 17/08/2014. Aprovado
por unanimidade de votos; 39) – Requerimento nº 261/2014, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Benedito Sebastião Marostegan. Aprovado por unanimidade de votos; 40) –
Requerimento nº 262/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Haydee Libania da Silva. Aprovado
por unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº 263/2014, de autoria de todos os edis,
para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do
ex-Governador do Estado de Pernambuco Senhor Eduardo Henrique Accioly Campos.
Neste momento, o Vereador Dr. José Carlos Mantovani requereu que fizesse 1 (um)
minuto de silêncio em homenagem póstuma, a todos os Requerimentos de pesar, sendo
o pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, o Requerimento nº 263/2014 em
votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Aprovado por unanimidade de votos;
42) – Requerimento nº 264/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
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de Souza Filho, solicita intercessão do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizada Ten Cel Cav Alexandre de Oliveira Moço, para que informe se o regimento
recebeu verba para a construção de casas na Vila Militar, e, em caso positivo, informar
quando serão construídas. Se não recebeu referida verba, solicito o obséquio de
informar quando será o recebimento. 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 Dr. José Carlos Mantovani. 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 Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, aparteado
pelos vereadores: Alcimar Siqueira Montalvão, João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé” e Luciana Batista. Após o Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra
na Tribuna o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador João
Batista de Souza Pereira. Usou da palavra na Tribuna o vereador inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. A seguir, usou da palavra o vereador inscrito João
Batista de Souza Pereira, aparteado pelos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Dr. José Carlos Mantovani e contra
aparteado pelo Vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Usou da palavra o vereador
inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Por fim, o já inscrito vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, usou da palavra, aparteado pelos vereadores: Dr. Milton
Dimas Tadeu Urban, João Batista de Souza Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, Dr. José Carlos Mantovani e contra aparteado pelo vereador Dr. Milton Dimas
Tadeu Urban. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) - PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 117/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2505 – APAE – Proteção Social Básica, na Lei
Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de
2014 a 2017. Aprovado por unanimidade de votos. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 118/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2505 – APAE – Proteção Social Básica, na Lei nº
4.447, de 25 de junho de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 119/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$
3.828,00, destinado a atender abertura da nova ação nº 2505 – APAE – Proteção Social
Básica. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 120/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2506 – Rede de Proteção Social Especial –
Fortalecimento de Vínculos, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o
Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade de votos. 05
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 121/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 2506 – Rede de Proteção
Social Especial – Fortalecimento de Vínculos, na Lei nº 4.447, de 25 de junho de 2013, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por unanimidade de
votos. 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 122/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial no orçamento vigente, no valor de R$ 22.035,00, destinado a atender abertura
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da nova ação nº 2506 – Rede de Proteção Social Especial – Fortalecimento de Vínculos.
Aprovado por unanimidade de votos. 07) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 132/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros a Casa São Vicente de Paulo e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos. 08) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 133/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros ao Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa
Senhora de Fátima. Aprovado por unanimidade de votos. 09) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 136/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, até o limite de R$ 520.359,17
(quinhentos e vinte mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos).
Aprovado por unanimidade de votos. 10) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
127/2014, 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, oriundos de escolas estaduais no
período matutino. Aprovado por unanimidade de votos. 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 128/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa redenominar para
Agente de Desenvolvimento Infantil, o emprego permanente mensalista de Pajem,
constante do Anexo II da Lei nº 1.695, de 25 de março de 1986 e suas alterações
posteriores. Retirado pela Autora conforme Ofício nº 162/2014, de 19/08/2014, em
Sessão Ordinária de 19/08/2014. 12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar nº 07/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa dar nova redação ao
parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº 123/2014, que institui o Diário
Oficial Eletrônico no Município de Pirassununga como órgão de publicação oficial 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. 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 Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Após o Presidente reassumir os
trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Inscrito, dispensou o uso da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Por
fim, o já inscrito vereador Alcimar Siqueira Montalvão usou da palavra, aparteado pela
vereadora Luciana Batista. 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 Roberto Pinto de Campos,
Assessor Jurídico, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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