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Ata nº 2743 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
24 de setembro de 2013. Ao vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano dois mil
e treze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2743ª
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 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 2742
da Sessão Ordinária de 17 de setembro de 2013, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse com a leitura do Expediente:
Neste momento o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho solicitou a
dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de Informações, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. A seguir, o Senhor
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Revista NTU Urbano, Ano
1, nº 4, de 07 a 08/2013; 02) – Revista Radis Comunicação e Saúde, nº 132, 09/2013;
03) – Boletim CNM, Edição de 08/2013; 04) – Ofício nº 252/2013 da 9ª Subseção da
OAB de Pirassununga, encaminha cópia do elogio pessoal feito aos Magistrados
desta Comarca; 05) – Ofício nº 117/2013, da Associação Regional de Engenheiros e
Arquitetos, AREA, encaminha cópia do Ofício nº 116/2013, encaminhado à Prefeita
Municipal, referente à Secretaria Municipal de Planejamento; 06) – Telegrama nº 4129
do Ministério da Saúde, informando sobre a liberação de recursos financeiros
referente o Pagamento de Saúde da Família, Com 08/2013, (R$ 103.741,50); 07) – Email de Anderson Rodrigues Rangel, Presidente da Estaca Pirassununga Brasil,
solicita a oportunidade de divulgar “Projetos Humanitários e a Lei nº 13.927 de
07/01/2010”, que institui o “Dia da Família Proclamação ao Mundo”, no Estado de São
Paulo; 08) – Ofício nº 342/2013-3 da 3ª Promotoria de Justiça de Pirassununga,
visando instruir o Inquérito Civil nº 342/2012, solicita informações a respeito da
aprovação do Projeto de Lei que dispõe sobre as normas para execução dos serviços
de transporte individual de passageiros em veículos automotores de aluguel - táxi ; 09)
– Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita
cópia da gravação, realizada dia 01/08/2013; 10) – Ofício nº 16/2013, do Secretário
Municipal de Finanças, encaminha os balancetes referente ao mês de 08/2013, da
Prefeitura Municipal de Pirassununga; 11) – Ofício nº 04, de Renato de Castro
Caetano, da Associação de Moradores Larifer, Jardim das Laranjeiras, Rio Verde e
Ferrari, comunica que a nova Diretoria esta de portas abertas para unir forças visando
o bem desta comunidade; 12) – Convite da Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Esportes, convida para a abertura da XI Olimpíada Estudantil
“Luiara dos Santos Duarte”, dia 04/10/2013; 13) – Convite da Câmara Municipal de
Rio Claro SP, Vereador José Júlio Lopes de Abreu, para a palestra “Cota
Constitucional e Empregabilidade das Pessoas com Deficiência”, dia 25/09/2013; 14)
– Convite do Movimento Regional contra o Presídio, para Audiência Pública na
Câmara Municipal de Araras, visando arregimentar os políticos, as entidades e a
população, que são contra a instalação do presídio em nossa região, dia 26/09/2013 ;
15) – Convite da Câmara Municipal de Araras, para a Audiência Pública para tratar
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dos impactos regionais da instalação de unidade prisional no município de Santa Cruz
da Conceição PS, dia 26/09/2013; 16) – E-mail do Provedor da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, Benedito Geraldo Lébeis Júnior, convida para um
Jantar no dia 18/10/2013 de iniciativa do Deputado Estadual Luis Carlos Gondim; 17)
– E-mail da Secretário Municipal de Saúde de Ipeúna SP, Patrícia Aparecida Igesca
Pina, solicita o encaminhamento da declaração de retenção de INSS do ex-vereador
Dr. Antonio Carlos Duz (Mandato 2009-2012), referente ao mês de 12/2012; 18) –
Ofício da Associação dos Empregados da Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM,
solicitando apoio junto ao Executivo Estadual, referente à manutenção desta
Fundação, e da presença na Audiência Pública que será promovida pela Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, dia 10/10/2013; 19) – Ofício nº 375/2013, da
Deputada Federal Aline Corrêa, em atenção ao Requerimento nº 97/2013, de autoria
da Vereadora Luciana Batista, visando a implantação do Programa “Patrulha Rural
Mecanizada”, junto à Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento; 20) – Email de Joaquim Quintino Filho, acusa o recebimento de convites para
comparecimento a eventos realizados por esta Casa de Leis; 21) – Carta 3115/2013,
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em atenção ao Acordo Coletivo de
Trabalho 2013/2014, informa o envio de esforços para aprovar uma proposta que
atenda aos anseios da categoria, sem colocar em risco a execução dos serviços
postais; 22) – Requerimento de Carla Maria Basilici Batista, encaminha e solicita
emendas para o PPA – Plano Plurianual do Município, conforme Audiência Pública
realizada dia 17/09/2013; 23) – Ofício GAB nº 778/2013, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 441/2013, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa
Fé”, que solicitou intercessão do Deputado Estadual Osvaldo Verginio da Silva,
disponibilizando um veículo Van para área da saúde de nosso Município ; 24) – Ofício
GAB nº 779/2013, da Prefeita Municipal, solicita 04 (quatro) cópias autenticadas do
Termo de Posse da Prefeita; 25) – Ofício nº 165/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº 07/2013, que dispõe
sobre a criação da Ouvidoria Geral da Guarda Civil Municipal de Pirassununga na
Estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Pública e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 26) – Ofício nº 166/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei Complementar que recebeu o nº 08/2013, que dispõe sobre a criação da
Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal de Pirassununga e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 27) – Ofício nº 167/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 155/2013, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza para fornecimento de merenda escolar à ETEC “Tenente Aviador Gustavo
Klug”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 28) – Ofício nº 167/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 154/2013, que visa aumentar o número de vagas do
emprego permanente mensalista de Engenheiro Agrimensor, no quadro de servidores
da Autarquia Municipal. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Ofício nº 160/2013, da Prefeita
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Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei que recebeu o nº
141/2013, que dispõe sobre redenominação de emprego permanente de Diretor de
Planejamento e Operacional para Diretor de Projetos, no quadro de servidores do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 30) – Projeto de Lei nº 156/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que visa estabelecer a obrigação de adaptações e sinalizações
para circulação de portadores de deficiências físicas em todos os tipos de eventos
realizados no Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) – Projeto de Decreto Legislativo nº
07/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que visa conceder ao
Professor “Jannes Moreira”, o título de “Honra ao Mérito”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Projeto
de Lei Complementar nº 06/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que
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. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 33) - Projeto de Lei nº
152/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa denominar de “Rosa
Bottene Furlan”, a Praça localizada no Jardim Nossa Senhora da Aparecida, distrito de
Cachoeira de Emas, neste Município, e revoga a Lei nº 2.791 de 05/12/1996.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 34) - Projeto de Lei nº 153/2013, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, que visa denominar de “Paulo Furlan”, a via pública localizada no distrito de
Cachoeira de Emas, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e o Pedido de
Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal: 35) - Indicação nº
629/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de reformar o Centro Odontológico “Dr. Paulo
Sérgio Guena Marsiglio” para melhor atender a população; 36) - Indicação nº
630/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a poda das árvores, manutenção da
calçada e reparos na iluminação pública, na Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nas
proximidades da esquina com a Rua Alzira Silveira Pinheiro, Vila Pinheiro, em atenção
aos pedidos dos moradores daquela região; 37) - Indicação nº 631/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar concurso para contratação de Bombeiros Municipais, visando
aumentar o efetivo da Corporação, bem assim, para repor as vagas não preenchidas;
38) - Indicação nº 632/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de repor os conjuntos de
lixeiras recicláveis na cidade e colocar nas escolas, onde seria incentivado o hábito de
separar o lixo reciclável; 39) - Indicação nº 633/2013, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de promover os reparos elétricos necessários no prédio localizado na
Rua São Pedro, ao lado da Creche Municipal “Cantinho Feliz Profª Emma Beretta”;
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40) - Indicação nº 634/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de entrar
em contato com a Eléktro, para pleitear a retirada dos galhos das árvores das
calçadas, após a poda, o mais rapidamente possível, deixando o passeio público livre
para o trânsito de pedestres; 41) - Indicação nº 635/2013, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar ampla divulgação pela imprensa escrita e falada de nossa
cidade, dando publicidade aos cidadãos com problemas visuais e outras limitações,
bem assim, de eventuais direitos que possam ter, e onde poderão se inscrever para
receberem os serviços públicos de saúde disponíveis; 42) - Indicação nº 636/2013, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de regulamentar o transporte de alimentos
e pequenas cargas por motocicletas, de forma que o baú das motos e as mochilas dos
entregadores contenham o nome da empresa responsável; 43) - Indicação nº
637/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar as reformas necessárias
na EMEF “Prof. Próspero Grisi”, Vila Belmiro; 44) - Indicação nº 638/2013, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a pintura de faixas para pedestres no
leito asfáltico defronte à estrada do prédio da Diretoria Regional de Ensino, e também
nas proximidades do Posto de Gasolina, proporcionando maior segurança aos
transeuntes; 45) - Indicação nº 639/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
realizar estudos defronte a EMEF “Jornalista Washington Luiz de Andrade”, Jardim
Ferrarezzi, com objetivo de se realizar o aumento da faixa amarela onde os ônibus e
vans, fazem o embarque e desembarque dos alunos que estudam naquela Escola,
pois atualmente, o espaço limitado não está sendo suficiente para, com a segurança
necessária, realizarem o transporte dos alunos; 46) - Indicação nº 640/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a limpeza dos bueiros do Parque Clayton Malaman; 47) Indicação nº 641/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a limpeza dos bueiros do Jardim São
Valentim; 48) - Indicação nº 642/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Dr.
José Carlos Mantovani, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
criar um Conselho Municipal para o Desenvolvimento do Turismo com atividades mais
específicas, revogando-se a Lei 860/67, ou mesmo ativando referido conselho para
tratar da exploração ordenada de nosso turismo com preservação do meio ambiente e
fomento no comércio local; 49) - Indicação nº 643/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
reativar o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente, visando oferecer condições mais
dignas a esses Munícipes; 50) - Indicação nº 644/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a instalação de extintores no Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, bem
assim, colocar contrapiso na parte recentemente coberta; 51) – Pedido de
Informações nº 105/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, à
respeito de informações sobre a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Em
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seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 52) – Requerimento nº 455/2013, de autoria
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais sete edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
152/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa denominar de “Rosa
Bottene Furlan”, a Praça localizada no Jardim Nossa Senhora da Aparecida, distrito de
Cachoeira de Emas, neste Município, e revoga a Lei nº 2.791 de 05/12/1996.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 53) – Requerimento nº 456/2013,
de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais sete edis,
para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 153/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa denominar de
“Paulo Furlan”, a via pública localizada no distrito de Cachoeira de Emas, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 54) – Requerimento nº
457/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis,
para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 154/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa aumentar o número de
vagas do emprego permanente mensalista de Engenheiro Agrimensor, no quadro de
servidores da Autarquia Municipal. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
55) – Requerimento nº 458/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito
por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 155/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza para fornecimento de merenda escolar à ETEC “Tenente
Aviador Gustavo Klug”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 56) –
Requerimento nº 459/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado Federal Arlindo
Chignalia Júnior, destinando o importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) a serem aplicados nas obras de infraestrutura de nossa cidade . Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 57) – Requerimento nº 460/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais sete edis, solicita
intercessão do Deputado Federal Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza, destinando o
importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a serem aplicados nas
obras de infraestrutura de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 58) – Requerimento nº 461/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão da Prefeita Municipal
Cristina Aparecida Batista, e Deputado Federal Devanir Ribeiro, para que viabilizem
verba para a compra de aparelhos de academia ao ar livre a serem instalados no
Jardim Ferrarezzi, atendendo pedido dos moradores daquele Bairro. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 59) – Requerimento nº 462/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis, solicita
intercessão do Deputado Federal Devanir Ribeiro, destinando o importe de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a serem aplicados nas obras de
infraestrutura de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
60) – Requerimento nº 463/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado Federal Luiz Paulo
Teixeira Ferreira, destinando o importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
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reais) a serem aplicados nas obras de infraestrutura de nossa cidade . Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 61) – Requerimento nº 464/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis, solicita
intercessão do Deputado Federal Newton Lima Neto, destinando o importe de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a serem aplicados nas obras de
infraestrutura de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
62) – Requerimento nº 465/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações à Prefeita Municipal Cristina
Aparecida Batista e à Professora Coordenadora Luana Alves Corradini, pelo início dos
cursos de informática na EMEIEF “Profª. Zuleika de Franceschi Velloso”, Vila São
Pedro. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 63) - Requerimento nº
466/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis,
solicita intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira, em especial à
população da Zona Norte disponibilizando uma academia ao ar livre para essa região .
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 64) - Requerimento nº 467/2013,
de autoria dos 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 e Otacilio José Barreiros, consignando votos de
congratulações ao Aeroclube de Pirassununga, pelos 71 anos de existência dia
22/09/2013. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 65) – Requerimento
nº 468/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Alcimar Siqueira
Montalvão, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao
Fotógrafo José Luis Tavares de Moura, pelo importante trabalho que realiza em prol
do bioma local. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 66) –
Requerimento nº 469/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais cinco edis,
encaminhando Moção de Apoio ao Projeto de Lei 4.090/2012, apensado ao Projeto
2.701/2011 em trâmite na Câmara dos Deputados que acrescenta o art. 160-A ao
Código Penal Brasileiro, tipificando como crime a ação dos chamados “flanelinhas” em
todo território nacional. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 67) Requerimento nº 470/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Maria Lúcia Pedroso de Lima. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 68) - Requerimento nº 471/2013, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Ana
Maria Barbeli. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 69) - Requerimento
nº 472/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Oscar Müller. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 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. Em seguida, o já inscrito Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra. Após, o vereador inscrito João Batista
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Pereira de Souza, usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”. Logo após, o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, usou da palavra, o qual foi aparteado pelo vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”. Em seguida, usou da palavra o vereador inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo
do Couto. Usou da palavra o vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”. Logo após, usou da palavra o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão.
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, e não havendo mais vereadores inscritos, o Sr.
Presidente comunicou e justificou à ausência na sessão do Vereador Dr. Milton Dimas
Tadeu Urban por motivo de saúde, e também justificou a saída do plenário do
Vereador Dr. José Carlos Mantovani por motivo de saúde. A seguir, passou a Ordem
do Dia: 01) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 152/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa denominar de “Rosa Bottene Furlan”, a
Praça localizada no Jardim Nossa Senhora da Aparecida, distrito de Cachoeira de
Emas, neste Município, e revoga a Lei nº 2.791 de 05/12/1996. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 153/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa
denominar de “Paulo Furlan”, a via pública localizada no distrito de Cachoeira de
Emas, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 154/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa aumentar o número de vagas do emprego permanente
mensalista de Engenheiro Agrimensor, no quadro de servidores da Autarquia
Municipal. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 155/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza para fornecimento de merenda
escolar à ETEC “Tenente Aviador Gustavo Klug”. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 05) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 140/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 142/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar dispositivos da Lei nº
3.034/2001, que cria o Conselho de Alimentação Escolar e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 143/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Visão de Evangelização Mundial para
desenvolvimento de Programa de Acolhimento Social à Criança e ao Adolescente.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 08) - SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 146/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos financeiros ao Lar de Transição Casa
da Fraternidade e dá outras providências;. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 09) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº
06/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, visa conceder ao Senhor
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Leandro Flink da Silva Serrador, o título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 10) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar nº 02/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a
criação do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN. 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. Inscrito, usou da palavra o Vereador
Jeferson Ricardo do Couto. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente
convidou às Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a População em Geral,
para a Audiência Pública, a ser promovida pelo Gestor do Sistema de Saúde do
Município, sobre a apresentação da análise e o Relatório do montante e fontes de
recursos aplicados no sistema relativos ao 2º quadrimestre de 2013, a realizar-se dia
30/09/2013 (segunda-feira), às 19h30min, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”.
Logo após, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado a
mesma o Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban. 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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