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Ata nº 2786 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
09 de setembro de 2014. Ao nono dia do mês de setembro do ano dois mil e quatorze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2786ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, José Carlos
Mantovani, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista, Milton Dimas
Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Ausente o Vereador José Carlos Mantovani.
Havendo número legal, o Sr. Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros, declarou
abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2785 da Sessão Ordinária de 02
de setembro de 2014, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. 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 Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Logo após, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, solicitou a suspensão da sessão por 10 minutos para colher assinaturas nas
proposituras, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Prospecto do Instituto Nacional de Assessoria aos Municípios, INNAM, sobre o “30º
Fórum de Agentes Públicos Municipais”, de 20 a 23/09/2014; 02) – Convite da Abracam,
para o 7º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais, dias 25, 26 e 27/11/2014 ; 03) –
Prospecto do Cetram, sobre a Programação de cursos de 09 a 12/2014; 04) – Convite da
Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Cultura e Turismo, para a “Festa Italiana &
Cia de Pirassununga 2014”, dias 12 e 13/09/2014; 05) – Convite da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Esportes, para a Premiação dos Atletas dos 58º Jogos Regionais
2014, dia 08/09/2014; 06) – Requerimento do Vereador Presidente Otacilio José
Barreiros, solicita cópia do áudio da Sessão Ordinária de 26/08/2014, apenas da parte
em que usou da palavra; 07) – Telegrama nº 18453 do Ministério da Saúde, informa a
liberação de recursos financeiros referente o Pagamento de Programa de Saúde da
Família Comp 07/2014, (R$ 95.100,50); 08) – Telegrama nº 18454 do Ministério da
Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente o Pagamento de Piso Fixo
de Vigilância em Saúde Comp 08/2014, (R$ 14.176,99); 09) – Telegrama nº 18455 do
Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente o Pagamento
de Agentes Comunitários de Saúde Comp 07/2014, (R$ 89.232,00); 10) – Telegrama nº
24623 do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente o
Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Comp 12/2013, (R$
11.900,00); 11) – Telegrama nº 24624 do Ministério da Saúde, informa a liberação de
recursos financeiros referente o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica
Básica Comp 08/2014, (R$ 12.209,46); 12) – Telegrama nº 30696 do Ministério da
Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente o Pagamento de Programa
de Saúde Bucal Comp 07/2014, (R$ 95.100,50); 13) – Telegrama nº 42959 do Ministério
da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente o Pagamento de Ações
de Vigilância e Cont. das DST/AIDS e Hepatite Comp 08/2014, (R$ 6.564,41); 14) –
Convite do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, para o 15º Campeonato
Internacional Forte Anhanguera, dias 19, 20 e 21/09/2014; 15) – Ofício do Vereador
Presidente Otacilio José Barreiros, encaminha os Balancetes da Receita e Despesas,
-1-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

referente ao mês de 08/2014; 16) – Ofício nº 149/2014, da Secretária Municipal da
Saúde, solicita o reagendamento da Audiência Pública do Gestor da Saúde, do dia
29/09/2014, para o dia 06/10/2014; 17) – Ofício nº 224/2014, da Prefeitura do Campus
USP de Pirassununga, agradece a iniciativa dos membros desta Casa de Leis, a
aprovação na sessão de 02/09/2014, para autorização para fornecimento de água da
Chica Costa para o Campus; 18) – Ofício nº 723/2014, da Policia Militar do Estado de
São Paulo, informa a assunção do Capitão PM Marcelo Estevão de Oliveira, ao
Comando da Quarta Companhia de Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo;
19) – Ofício 81/2014, do Conselho Municipal de Assistência Social, COMAS, informa a
Mesa Diretora para o mandato anual de 03/09/2014 a 02/09/2015; 20) – Convite da
EMEIEF “Rotary Clube”, para a Comemoração Alusiva ao Dia da Pátria, dia 05/09/2014;
21) – Ofício nº 4920/2014, do Deputado Estadual Jorge Caruso, envia votos de
congratulações com a população de Pirassununga, pelo aniversário do Município, dia
06/08/2014; 22) – Ofício nº 4924/2014, do Deputado Estadual Rodrigo Moraes, envia
votos de congratulações com a população de Pirassununga, pelo aniversário do
Município, dia 06/08/2014; 23) – Ofício nº 4813/2014, do Deputado Estadual Rafael
Silva, envia votos de congratulações com a população de Pirassununga, pelo aniversário
do Município, dia 06/08/2014; 24) – Convite da Associação dos Praticantes da Arte
Capoeira, para o “1º Encontro Aberto de Capoeira e Caminhada Inclusiva de
Pirassununga”, dia 20/09/2014; 25) – Ofício GAB nº 784/2014, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 259/2014, de autoria
do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” 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; 26) – Ofício GAB nº
787/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 76/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
sobre a mudança do ponto de ônibus da Avenida Miguel Ângelo Devitte, Vila São Pedro;
27) – Ofício GAB nº 782/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao 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); 28) – Ofício GAB nº
783/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
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; 29)
– Ofício nº 86/2014, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de
Convênio nº 35/2014, entabulado com a “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE”; 29) – Ofício nº 86/2014, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o
Termo de Convênio nº 35/2014, entabulado com a “Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE”; 30) – Ofício GAB nº 796/2014, da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Governo, solicita a expedição de 02 cópias autenticadas da ata de posse
da prefeita; 31) – Ofício GAB nº 792/2014, do Secretário Municipal de Governo, solicita a
expedição de 02 cópias autenticadas da ata de posse da prefeita; 32) – Ofício GAB nº
792/2014, da Prefeita Municipal, solicita a expedição de 05 cinco do Termo de Posse da
Chefe do Poder Executivo; 33) - Ofício nº 176/2014, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 149/2014, que dispõe sobre
autorização para alienação de imóvel que especifica, por doação, à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU. Encaminhado
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às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
34) - Ofício nº 177/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 150/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1537 – Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de
2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 35) - Ofício nº
178/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
151/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1537 – Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável, na Lei Municipal nº 4.447, de 25 de junho de 2013,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) - Ofício nº
179/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
152/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, no valor de R$ 336.070,99 (trezentos e trinta e seis mil reais e
noventa e nove centavos), destinado a atender abertura de nova ação nº 1537 –
Convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,
referente ao Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Micro Bacias II – Acesso
ao Mercado - Infraestrutura. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 37) – Projeto de Lei nº 153/2014, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa instituir a
“Semana Municipal Festiva das Religiões Afro Descendentes”, e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 38) – Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2014, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa conceder ao Senhor Hilderaldo
Luis Sumaio, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 39) – Projeto de
Decreto Legislativo nº 12/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa
conceder ao Dr. José Leandro Viotto, o título de “Cidadão Pirassununguense”.
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: 40) - Indicação nº 318/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar que a
Guarda Civil Municipal de Pirassununga intensifique a fiscalização nos calçadões de
Cachoeira de Emas, para impedir o acesso de carros e motos nos locais em que devem
circular apenas pedestres; 41) - Indicação nº 319/2014, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar seja restaurado o asfalto na Rua Siqueira Campos defronte ao ponto de ônibus,
e próximo ao Colégio Objetivo; 42) - Indicação nº 320/2014, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
construir urgentemente um poço artesiano no Bairro Itupeva, visando atender aqueles
moradores que estão passando por grande dificuldade com a falta d' água, pois os poços
estão secando em virtude da estiagem e falta de chuvas; 43) - Indicação nº 321/2014, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de entrarem contato com a Telefônica/Vivo, visando a
realização da extensão dos cabos telefônicos, possibilitando os moradores da área rural,
a possuir seus aparelhos telefônicos; 44) - Indicação nº 322/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
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verifique a possibilidade de promover a substituição do alambrado do campo existente
na Vila Real que se encontra em mau estado de conservação, não atingindo mais o
objetivo pelo qual foi instalado no local; 45) - Indicação nº 323/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, verifique a possibilidade de
trocar a areia da caixa localizada na Creche Municipal “Cantinho Feliz Profª Emma
Berreta” da Vila Santa Fé, evitando eventual contaminação das crianças; 46) - Indicação
nº 324/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, verifique a possibilidade de
colocar um ponto de luz na área de lazer da Rua Guido Trevisan, Jardim Itália; 47) Indicação nº 325/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, verifique a possibilidade
de realizar a substituição das lâmpadas queimadas na rede de iluminação pública
existente nas proximidades onde se realiza a feira da zona norte, em atenção aos
pedidos dos moradores daquela área habitacional; 48) - Indicação nº 326/2014, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, verifique a possibilidade de melhorar a iluminação
das praças da Cidade Jardim, em atenção ao pedido dos moradores deste Bairro; 49) Indicação nº 327/2014, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, verifique a
possibilidade de adquirir, urgentemente, um aparelho de ultrassom para evitar a demora
na marcação desse exame junto ao Centro de Especialidades Médicas “Benedita
Aureliano da Silva – Irmã Leopoldina”; 50) - Indicação nº 328/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, verifique a possibilidade de, junto à Secretaria
Municipal de Saúde e Centro de Especialidades Médicas “Benedita Aureliano da Silva –
Irmã Leopoldina”, de fornecer ao paciente uma cópia da guia de solicitação de exame ou
um protocolo quando o paciente buscar esses órgão para a realização de exames mais
complexos, não realizados na cidade, tudo para que a pessoa busque alternativas em
outros lugares, firmando compromisso de avisar o órgão original quando da realização
de exame em outro local; 51) – Pedido de Informações nº 85/2014, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre informações a respeito do uso dos pontos de
táxi, em Pirassununga; 52) – Pedido de Informações nº 86/2014, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre informações à metodologia para
aplicações de multas de trânsito, assédio moral em face de Agentes de Trânsito; 53) –
Pedido de Informações nº 87/2014, de autoria do Vereador Lorival César Olivera Moraes
- “Nickson”, sobre informações as obras realizadas pela Empresa Construmeta
Construtora e Imobiliária. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 54) – Requerimento nº
281/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista e subscrito por mais oito edis, solicita
intercessão do Secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo Waldemir Caputo,
a ao Ilustríssimo Chefe de Gabinete Dr. Luís Antônio Panone para que empenhe meios
de forma que Pirassununga seja contemplada com a presença de uma unidade móvel do
Programa Poupatempo que em muito será útil a nossa população. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 55) – Requerimento nº 282/2014, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira e subscrito por mais sete edis, solicita
intercessão do Senhor Eng.º Og Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R., para
que informe a esta Casa de Leis, qual o procedimento tomado para socorro de animais
atropelados nas Rodovias SP-201 e SP-225 que tangenciam Pirassununga, se há
veterinários responsáveis em atender essas ocorrências, informando seus nomes,
horários de atendimento, e forma da população se comunicar e solicitar sua presença .
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 56) – Requerimento nº 283/2014, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e subscrito por mais
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sete edis, consignando votos de congratulações ao Capitão PM Marcelo Estevão de
Oliveira, novo Comandante da 4ª Companhia de Policiamento Rodoviário de Limeira.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 57) – Requerimento nº 284/2014, de
autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e subscrito por mais nove edis,
consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual Antônio Carlos de Campos
Machado, com o objetivo de democratizar o acesso à prática esportiva e de lazer, a
Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude mantém o Projeto Esporte Social.
Através desse Projeto, são firmados convênios e parcerias com o Governo do Estado,
Prefeituras Municipais, Instituições e terceiro setor para atendimento primordial às
crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 18 anos, estudantes da rede pública de
ensino, pessoas com deficiência e de idosos que estejam em situação de risco social.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 58) – Requerimento nº 285/2014, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto e subscrito por mais oito edis, para que
seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Maria do Carmo Souza Inácio. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 59) –
Requerimento nº 286/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Leonilda de Oliveira Freitas. 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. Milton Dimas Tadeu Urban. A seguir, o já inscrito vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra. Em seguida, o vereador
inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra. Neste momento,
o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João Batista de Souza Pereira,
que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A
seguir, usou da palavra Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Inscrita a Vereadora
Luciana Batista, concedeu seu tempo no expediente para o Vereador Otacilio José
Barreiros. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o vereador
inscrito Jeferson Ricardo do Couto. Logo após, o já inscrito vereador João Batista de
Souza Pereira usou da palavra. Usou da palavra o já inscrito vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, aparteado pelos vereadores Luciana Batista, Alcimar
Siqueira Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé” e contra aparteado pelo Vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Por fim, o
vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão usou da palavra, aparteado pelos
vereadores Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Luciana Batista. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 139/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
visa regular o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição
Federal, conforme as normas gerais emanadas da Lei Federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 140/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
redenominar para Diretora de Creche, o emprego permanente mensalista de
Responsável de Creche, constante do Anexo II da Lei nº 1.695, de 25 de março de 1986
e suas alterações posteriores. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 145/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
dispõe sobre a instituição do Projeto Apadrinhamento Afetivo no âmbito da Secretaria
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Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade em parceria com
entidades de atendimento que mantenham programa de acolhimento institucional e que
sejam regularmente registradas e em funcionamento no Município de Pirassununga, e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) – Eleição da
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para apurar violação, em tese, do disposto nos
incisos III e VIII do artigo 2º da Resolução nº 176, de 26/05/2009 (Código de Ética e
Decoro Parlamentar). O Sr. Presidente informou que em atenção ao Recebimento da
Representação contra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto, em razão de, violação, em
tese, do disposto nos incisos III e VIII do artigo 2º da Resolução nº 176, de 26/05/2009, o
Código de Ética e Decoro Parlamentar. E, conforme preceitua o artigo 9º da Resolução
nº 176, de 26/05/2009, será lida a representação pelo Secretário e a seguir será
realizada a eleição para composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para
apuração dos fatos e responsabilidades. Informou que a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar é considerada comissão especial e temporária, composta por três membros
desimpedidos, através do processo de votação pública, observado tanto quanto possível,
a representação proporcional dos partidos com assento na Casa. Informo que não
poderão integrar a referida comissão o Presidente da Câmara, Corregedora e vereador
denunciado, ou seja, vereadores: Otacilio José Barreiros, Luciana Batista e Jeferson
Ricardo do Couto. A seguir, solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da
representação. Após a leitura do documento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, requereu a suspensão da sessão por 10 (dez) minutos, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Reaberto os trabalhos, foi
dado início a votação, o Sr. Presidente informou que estava sendo entregue aos
Senhores Vereadores a cédula, que deverá ser assinada pelos vereadores inclusive o
nome por extenso. Em seguida, o Secretário fez a chamada para que ocorresse a
votação nominal, informando ainda o Presidente que os vereadores devem indicar na
cédula 3 (três) vereadores, devendo proclamar o seu voto e entregar a cédula na Mesa
Diretora. Realizada a votação pública, o Sr. Presidente convidou os vereadores Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson” e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho para
serem escrutinadores. Verificada a contagem de votos o Sr. Presidente proclamou o
seguinte resultado dos Membros Eleitos: Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban – 09
(nove) votos; Vereador Alcimar Siqueira Montalvão - 09 (nove) votos; e Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho - 05 (cinco) votos. O Senhor Presidente
também declarou os demais vereadores que obtiveram votos: Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson” – 03 (três) votos; e Vereador João Batista de Souza Pereira
– 01 (um) voto. Informou finalmente aos membros eleitos que o procedimento e prazos
para os trabalhos será o disposto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, devendo ser
observado a descrição e sigilo, sob pena de imediato desligamento e substituição.
Dentro do Organismo deverá ser escolhido o Presidente e o Relator. 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 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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