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Ata nº 2746 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
15 de outubro de 2013. Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano dois mil e
treze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2746ª
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 2745
da Sessão Ordinária de 08 de outubro 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) – Jornal de Negócios, Ano
XIX, nº 234, 09/2013; 02) – Prospecto do IBRAP sobre o curso nº 118; 03) – Revista
Contas, Escritório Contábil Adani, de 10 a 11/2013; 04) – Revista APAE em Destaque,
Ano 01, Edição 04, de 07 a 09/2013; 05) – Informativo ASMIPIR, 3º Trimestre de
2013; 06) – Carta nº 1253/2013 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
informa sobre novos serviços e soluções para pessoas físicas e jurídicas; 07) –
Convite da Prefeita Municipal e Secretária Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da 3ª Idade, para Audiência Pública de Reativação do Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiência e criação da Comissão Pirassununguense de
Amigos da Pessoa com Deficiência, dia 16/10/2013; 08) – Ofício nº 208/2013, do
Deputado Federal Chico das Verduras, em atenção ao Requerimento nº 469/2013, de
autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, que encaminhou 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; 09) – Ofício Circular nº 127/2013, da
Confederação Nacional de Municípios, sobre o “Fórum Permanente de Vereadores”;
10) – E-mail de Luiz Henrique Druziani, convidando para a Audiência Pública na
Câmara Municipal de Porto Ferreira, “Movimento Regional apartidário Repúdio ao
Presídio em Santa Cruz da Conceição”, dia 16/10/2013; 11) – Ofício nº 2688/2013, do
Ministério do Esporte, em atenção ao Requerimento nº 24/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, visa disponibilizar para a nossa cidade,
equipamentos esportivos, tais como: bolas, e outros objetos usados nas diversas
áreas esportivas, uniformes, etc., para serem utilizados pelos praticantes infantis,
adolescentes, adultos e terceira idade, propiciando aos esportistas praticarem o
esporte de sua preferência; 12) – Ofício do ex-Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, (Mandato 2009-2012), informando seu desligamento do Conselho Municpal do
Meio Ambiente; 13) – Telegrama nº 5206 do Ministério da Saúde, informa a liberação
de recursos financeiros referente ao Pagamento de Teto Municipal Rede Saúde
Mental, Comp 09/2013, (R$ 60.435,00); 14) – Telegrama nº 5836 do Ministério da
Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao pagamento de Teto
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Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Comp 09/2013,
(R$ 391.303,95); 15) – Telegrama nº 1440 do Ministério da Saúde, informa a liberação
de recursos financeiros referente ao pagamento de Teto Municipal Rede Psicossocial,
Comp 09/2013, (R$ 39.780,00); 16) – Telegrama nº 5460 do Ministério da Saúde,
informa a liberação de recursos financeiros referente ao pagamento de FAEC SIA,
Mamografia para Rastreamento, Comp 05/2013, (R$ 45,00); 17) – Telegrama nº 6614
do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao
pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, Comp 05/2013, (R$
10.000,00); 18) – Telegrama nº 7283 do Ministério da Saúde, informa a liberação de
recursos financeiros referente ao pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e
da Qualidade, Comp 06/2013, (R$ 10.000,00); 19) – Telegrama nº 8565 do Ministério
da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao pagamento de
Saúde Bucal, Comp 08/2013, (R$ 2.230,00); 20) – Telegrama nº 8899 do Ministério da
Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao pagamento de
Incentivo no âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS, Comp 09/2013, (R$
25.000,00); 21) – Telegrama nº 13682 do Ministério da Saúde, informa a liberação de
recursos financeiros referente ao pagamento de fórmula infantil as crianças
verticalmente expostas ao HIV, Comp 09/2013, (R$ 3.773,03); 22) - Telegrama nº
13945 do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente
ao pagamento de PAB Fixo, Comp 05/2013, (R$ 18.394,50); 23) - Telegrama nº 1440
do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao
pagamento de PAB Fixo, Comp 06/2013, (R$ 18.394,50); 24) - Telegrama nº 1440 do
Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao
pagamento de melhoria do acesos e da qualidade, Comp 07/2013, (R$ 10.000,00); 24)
– Convite da Prefeita Municipal, para a Inauguração do Centro Comunitário Raimundo
Meneses Santiago Maranhão, dia 17/10/2013; 25) – E-mail de Luiz Henrique Druziani,
solicita divulgação do convite ao Movimento de Repúdio ao Presídio em Santa Cruz
da Conceição, dia 16/10/2013, na Câmara Municipal de Porto Ferreira; 26) – Ofício nº
2525/2013, do Tribunal de Contas da União, em atenção ao Requerimento nº
454/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, que solicita aos Tribunais de Contas da União e do
Estado de São Paulo e ao Ministério da Saúde, para enviarem a esta Casa, cópia dos
processos auditados de prestações de contas da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, referente ao período dos últimos 10 (dez) anos, que
possuam apontamentos de eventuais desconformidades legais ou pendências, bem
como, cópia das conclusões e decisões da auditoria realizada; 27) – Ofício da
Secretaria Municipal da Saúde, encaminha ata referente à Audiência Pública do 2º
Quadrimestre de 2013, dia 30/09/2013; 28) – Ofício do Sr. Presidente Vereador
Otacilio José Barreiros, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, da
Câmara Municipal de Pirassununga, referente ao mês de 09/2013; 29) – Ofício nº
71/2013, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de Convênio nº
32/2013, entabulado com a “Visão de Evangelização Mundial, Vem Brasil”; 30) –
Ofício GAB nº 843/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 104/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre a realização da 10ª Festa Italiana; 31) – Ofício GAB
nº 848/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
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Pedido de Informações nº 106/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, a respeito de informações sobre a aquisição pela Municipalidade de 34 (trinta e
quatro) televisores da marca Samsung, todavia tem-se notícia de que foram entregues
aparelhos H Buster, considerados de segunda linha e de preço inferior; 32) – Ofício
GAB nº 831/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Requerimento nº 449/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, sobre informações dos
convênios firmados entre o Município e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, desde o ano de 2003, bem como seja encaminhada Relação
discriminada dos valores repassados a Santa Casa no referido período, com cópia do
parecer da prestação de contas dos valores repassados a qualquer título; 33) – Ofício
nº 173/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
162/2013, que dispõe sobre o aumento de vagas do emprego permanente de Técnico
de Enfermagem, no quadro de servidores da municipalidade. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
34) – Ofício nº 177/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 163/2013, que dispõe sobre a redenominação do emprego permanente
mensalista, constante no quadro de servidores da municipalidade, de Responsável de
Creche para Diretora de Creche. 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: 35) - Indicação nº
672/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar a esta Casa de Leis, o Ante-Projeto
de Lei, que “dispõe sobre a instalação de equipamentos especialmente desenvolvidos
para crianças cadeirantes, nas praças e parques municipais de Pirassununga, e dá
outras providências”, cuja matéria quando enviada à Câmara Municipal, certamente
receberá à aprovação por ser medida de justiça e de direito com nossas crianças; 36)
- Indicação nº 673/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar a esta Casa de Leis o
Ante Projeto de Lei, em anexo, criando o Programa Bolsa Aluguel Social, auxiliando
famílias em grande vulnerabilidade; 37) - Indicação nº 674/2013, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade adoção de medidas legais urgentes para que os animais doentes e em
tratamento, sejam transportados no transporte público municipal; 38) - Indicação nº
675/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a colocação de nova placa em
homenagem a “Dr. João Del Nero”, junto à Praça Central “Conselheiro Antônio Prado”;
39) - Indicação nº 676/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de atender
às necessidades de Cachoeira de Emas, construir mais sanitários, inclusive aqueles
adaptados ao deficiente físico, um fraldário para troca de crianças e playground; 40) Indicação nº 677/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de rever os trâmites
referentes a cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI previsto
no Código Tributário Municipal, enviando-se a esta Casa de Leis, projeto competente
para alteração da matéria se for o caso; 41) - Indicação nº 678/2013, de autoria do
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Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de oferecer aos vigias que trabalham em
Cachoeira de Emas, condições melhores de trabalho, conforme especifica; 42) Indicação nº 679/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de adquirir uma
perua Kombi para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 43) - Indicação nº
680/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de trocar o telhado da EMAIC “Prof. Daniel Caetano do
Carmo”, devido as últimas chuvas; 44) - Indicação nº 681/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
aproveitar o prédio onde funcionava o antigo posto do Guarda Municipal na Zona
Norte para instalação de um Centro de Convivência do Idoso; 45) - Indicação nº
682/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros, Jeferson Ricardo do
Couto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de encaminhar a esta Casa de Leis o Ante-Projeto de Lei, que
“dispõe sobre a inclusão no Calendário de Eventos Oficiais do Município de
Pirassununga a Semana Municipal da Acessibilidade e da Inclusão Social e dá outras
providências”, cuja matéria certamente receberá aprovação do Plenário; 46) – Pedido
de Informações nº 108/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, solicita informações sobre contrato com empresas especializadas em
monitoramento e segurança dos próprios públicos, pela Administração Pública
Municipal. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 47) – Requerimento nº
496/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e João Batista de
Souza Pereira, e subscrito por mais cinco edis, solicita intercessão do Deputado
Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, junto ao Programa de Fortalecimento do Sistema
de Garantia de Direitos Humanos, enviando o “Kit Conselho Tutelar” para equipagem
de nosso Conselho Tutelar. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 48) –
Requerimento nº 497/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, solicita intercessão do responsável pela
EPTV São Carlos para que informe quais seriam os problemas na transmissão do
sinal digital para Pirassununga e possíveis providências e soluções para a questão.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 49) – Requerimento nº 498/2013,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais cinco edis, consignando votos de congratulações ao Grupo Enactus FZEA USP,
que visa idealizar e implementar projetos para melhorar a qualidade e o padrão de
vida de comunidades. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) –
Requerimento nº 499/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao
Professor Willian Martins e aos atletas Thiago Shimack, Renan da Mata e Antonio
Souza, pela participação no Open Jiu Jitsu em Porto Ferreira, dia 06/10/2013.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) – Requerimento nº 500/2013,
de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de
congratulações a todos os professores e professoras presentes em nosso Município,
pela passagem do “Dia do Professor”, no último dia 15/10/2013. Aprovado por
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unanimidade de votos dos presentes; 52) – Requerimento nº 501/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, destinando uma perua
Kombi para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Aprovado por unanimidade
de votos; 53) – Requerimento nº 502/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen, destinando o importe de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) a serem aplicados em melhorias de equipamentos e acervo da
Biblioteca Municipal “Chico Mestre”. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 54) – Requerimento nº 503/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen, destinando uma perua Kombi para a
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 55) – Requerimento nº 504/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Vanderlei Macris, destinando uma perua Kombi para a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
56) – Requerimento nº 505/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito
por mais sete edis, solicita intercessão do Gerente da Caixa Econômica Federal,
Claudemir Faneco para se que se digne informar se a Casa Lotérica Santa Felicidade
será reaberta, se positivo quando, e o motivo de seu fechamento, informando ainda,
se haverá a instalação de novas casas lotéricas na cidade. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 57) – Requerimento nº 506/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
a Senhora Simonne Victorelli Vadalá da Costa Almeida, pela realização com apoio da
Academia da Força Aérea, uma feijoada beneficente em prol da APAE de
Pirassununga, dia 13/10/2013. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 58)
– Requerimento nº 507/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, pela realização da Festa do Dia das Crianças, no Parque Municipal
“Temístocles Marrocos Leite”, dia 12/10/2013. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 59) – Requerimento nº 508/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao 36º
Batalhão de Polícia Militar do Interior, pelos 24 anos de existência, dia 11/10/2013.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 60) – Requerimento nº 509/2013,
de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Maria Alice Beck de Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 61) – Requerimento nº 510/2013, de autoria do Vereador João Batista de
Souza Pereira, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Wigand Schneider.
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, Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, sendo aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, o
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já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra. Em seguida, usou da
palavra o vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Logo após,
usou da palavra o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, sendo
aparteado pelo vereador Dr. José Carlos Mantovani. Não havendo mais vereadores
inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 157/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar dispositivos
da Lei nº 1.849, de 23 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre a criação da Guarda
Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 158/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a conceder ajuda de custo aos candidatos
(as) classificados (as) para o emprego permanente de Guarda Municipal e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 04/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento Econômico de
Pirassununga – PRODEP e dá outras providências. Foram apresentadas as Emendas
nºs: 01, 02, 03 e 04/2013, as quais foram lidas pelo Secretário e receberam pareceres
verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Neste momento, o Vereador Dr. José
Carlos Mantovani requereu a suspensão da sessão por até 02 (dois) minutos, sendo
seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Reaberto os trabalhos,
a Vereadora Luciana Batista, apresentou requerimento solicitando a dispensa do
Parecer da Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social em razão de
que o Projeto de Lei Complementar foi enviado às Comissões Permanentes para
parecer desde a data de 30/07/2013. Colocado em votação o requerimento, foi
rejeitado por (05X03) votos, em razão do quorum especial de maioria absoluta. Logo o
Projeto de Lei Complementar nº 05/2013 foi retirado por falta de parecer da Comissão
de Educação, Saúde Pública e Assistência Social. 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei Complementar nº 05/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe
sobre empreendimentos habitacionais de interesse social, e estabelece outras normas
sobre habitação popular. Foi apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi lida pelo
Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Neste momento, o Sr. Presidente consultou o Plenário para que a votação do Projeto
fosse apreciada por títulos, sendo aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Em discussão, usou da palavra o vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Colocado em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei Complementar nº
05/2013 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, bem como a emenda
apresentada. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 161/2013, de autoria
da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a firmar parcerias com
Associações de Bairros para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo
nº 10/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, visa conceder ao
Pastor ARNALDO DE SOUZA, o título de “CIDADÃO PIRASSUNUNGUENSE”.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, visa conceder ao Senhor EDMUNDO SILVA DOS REIS,
o título de “CIDADÃO PIRASSUNUNGUENSE”. Aprovado por unanimidade de votos
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dos presentes. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº
12/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, visa conceder ao
Mestre MAURILIO CESARIO, o título de “CIDADÃO PIRASSUNUNGUENSE”.
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, “Movimento Regional Apartidário Repúdio ao Presídio
em Santa Cruz da Conceição, na Câmara Municipal de Porto Ferreira, dia 16/10/2013,
às 19 horas, dando por encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma o
Vereador Dr. Milton Dimas Tadeus 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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