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Ata nº 2808 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
31 de março de 2015. Ao trigésimo primerio dia do mês de março do ano dois mil e
quinze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2808ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Cícero Justino da Silva, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza
Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista, Dr. Milton
Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Havendo número legal, o Sr. Presidente,
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, declarou abertos os trabalhos e colocou em
discussão a Ata nº 2807 da Sessão Ordinária de 24 de março de 2015, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, 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. Neste momento o Sr. Presidente
suspendeu a sessão por 5 (cinco) minutos para colheita de assinatura nas proposituras.
Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia
da gravação do vídeo e áudio da Sessão Ordinária realizada dia 24/03/2015; 02) – Ofício
nº 17/2015, da Associação Paulista de Municípios, convidando para o 59º Congresso
Estadual de Municípios, de 07 a 10/04/2015; 03) – Ofício GAB nº 240/2015, da Prefeita
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 38/2015, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, sobre a SUCEN (Superintendência de Controle de Endemias); 04) –
Ofício GAB nº 239/2015, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
35/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre
Edital nº 003/2015, Pregão Presencial nº 003/2015 e Processo Administrativo nº
144/2015; 05) – Memorando nº 17/2015, da Visão Consultoria, sobre “Providências
acerca de precatórios determinadas em julgado do Supremo Tribunal Federal – STF”;
06) – Ofício GAB nº 253/2015, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 37/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, sobre o TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para implantação do material didático
do SESI; 07) – Ofício nº 01/2015, da Telefônica do Brasil S.A., informa as obrigações
contidas no Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo
Comutado Prestado no Regime Público – PGMU; 08) – Ofício nº 68/2015, da Câmara
Municipal de Santa Gertrudes, informa a Mesa Diretora para o Biênio 2015/2016; 09) –
Convite da Prefeita Municipal para o “Dia do Desafio – Lançamento Regional”, dia
15/04/2015; 10) – Convite da Prefeita Municipal, para a 3ª Etapa Pirassununga de
Ciclismo Troféu Ciclista “Eron José Pavesi”, dia 29/03/2015; 11) – Convite da Secretaria
Municipal de Esportes, para a 19ª Taça EPTV de Futsal – Central”, dia 26/03/2015; 12) –
Requerimento do Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, sobre a
entrega do relatório; 13) – Convite da 3ª Companhia de Polícia Militar, para a 1ª
Audiência Pública da Polícia Militar, sobre Indicadores Criminais, Taxas de Delito e
demais assuntos, dia 31/03/2015; 14) – Convite da Secretaria Municipal de Educação
para Reunião que tratará sobre o Plano Municipal de Educação, dia 31/03/2015; 15) –
Ofício nº 54/2015, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, encaminha a relação nominal
dos Policiais Civis que receberão a honraria de “Policial do Ano”: Aragão Xavier da Silva
– Investigador de Polícia; Eithel Dinael Strabelli – Investigador de Polícia; e Sueli
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Aparecida Bilia – Escrivã de Polícia; 16) – Ofício nº 03/2015, do Secretário de Finanças,
encaminha os balancetes referente ao mês de 01 a 02/2015, da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 17) – Ofício nº 17/2015, da APEOESP – Subsede de Pirassununga,
solicita apoio referente ao “Movimento de Greve”, dos Professores Estaduais; 18) –
Convite da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, para as apresentações
da Via Sacra ao Vivo, encenadas pelo Grupo de Teatro Bom Jesus, dias 01 e
03/04/2015; 19) – Ofício GAB nº 248/2015, da Secretaria Municipal de Finanças,
encaminha a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga, referente ao
Exercício Financeiro de 2014; 20) – Requerimento de José Jarbas Rosa, solicita cópia
do Projeto de Lei nº 43/2006, com exceção das folhas nºs: 01, 07, 09 e 10; e cópia do
Projeto de Lei nº 63/2006, somente das folhas nºs: 212, 213 e 214/2015; 21) –
Comunicado nº CM096217/2015, do Ministério da Educação, informa a liberação de
recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 117.408,00); 22) –
Ofício GAB nº 262/2015, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
33/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a reportagem do
Jornal “O Movimento” com o título "Pirassununga sobe no ranking ambiental verde e
azul"; 23) - Ofício nº 42/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 43/2015, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social
à Corporação Musical Pirassununguense. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) – Ofício nº 35/2015, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 42/2015, que visa
autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, para os fins que especifica. 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: 25) Indicação nº 78/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja realizada a devida
fiscalização no cruzamento da Rua Santa Isabel, Vila Santa Fé, próximo ao tratamento
de esgoto, evitando-se prejuízos ao Município e aos moradores daquele bairro que
perderiam uma área onde poderia ser feita uma área de lazer ou até mesmo uma escola ;
26) - Indicação nº 79/2015, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar alambrados atrás das
traves do campo de futebol da Vila Beck; 27) - Indicação nº 80/2015, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar seja recolhido o lixo no Bairro Matão II, pois não há
mais local para o despejo do lixo doméstico; 28) - Indicação nº 81/2015, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a limpeza de ruas e calçadas da Vila Belmiro e
Jardim Veloso; 29) - Indicação nº 82/2015, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar providências no leito asfáltico da Avenida Painguás, próximo a rotatória que dá
acesso à Avenida Duque de Caxias Norte, há um buraco que cada vez aumenta mais
seu tamanho; 30) - Indicação nº 83/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de divulgar previamente o calendário
de nebulização nos bairros; 31) - Indicação nº 84/2015, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de destacar varredores
de rua para a Vila Brás II; 32) - Indicação nº 85/2015, de autoria da Vereadora Luciana
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Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a revitalização
de área da Vila São Pedro, próximo ao Jardim Milennium; 33) - Indicação nº 86/2015, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de transferir o serviço de coleta de lixo à
responsabilidade do Sistema de Água e Esgoto de Pirassununga (SAEP); 34) - Pedido
de Informações nº 41/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre o corte de linhas telefônicas das escolas e creches municipais. E m
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que
procedesse à leitura do requerimentos: 35) – Requerimento nº 78/2015, 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 33/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais. Aprovado por unanimidade de votos. 36) – Requerimento nº
79/2015, 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 34/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à
Fundação de Ensino de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos. 37) –
Requerimento nº 80/2015, 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 35/2015,
de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Aprovado por
unanimidade de votos. 38) – Requerimento nº 81/2015, 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 36/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a conceder subvenção social ao Grupo de Amor-Exigente de Pirassununga –
GAEP. Aprovado por unanimidade de votos. 39) – Requerimento nº 82/2015, 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 37/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Asilo de Velhice e
Mendicidade Nossa Senhora de Fátima, para os fins que especifica. Aprovado por
unanimidade de votos. 40) – Requerimento nº 83/2015, 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 38/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a conceder subvenção social à Casa de São Vicente Obra Unida a Sociedade
São Vicente de Paulo, para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos.
41) – Requerimento nº 84/2015, 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
39/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
conceder subvenção social à União Municipal Espírita de Pirassununga – Lar André Luiz,
para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos. 42) – Requerimento nº
85/2015, 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 41/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade
de votos. 43) – Requerimento nº 86/2015, 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 42/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que
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visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de
votos. 44) – Requerimento nº 87/2015, 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 43/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social a Corporação Musical
Pirassununguense, para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos. 45)
– Requerimento nº 88/2015, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e
subscrito por mais oito edis, solicita intercessão do Deputado Estadual José Roberto
Nazello de Alvarenga Tripoli, empenhando meios a que o Projeto de Lei 296/2015, que
classifica como Estância Turística o Município de Pirassununga seja aprovado, para que
nossa cidade seja declarada, Estância Turística. Em discussão, usou da palavra o
vereador João Batista de Souza Pereira. Colocado em votação o Requerimento nº
88/2015 foi aprovado por unanimidade de votos. 46) – Requerimento nº 89/2015, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, solicita
intercessão do Coordenador de Esporte do Estado de São Paulo Alex da Costa Lima e à
Ilustríssima Delegada Regional de Esporte e Lazer de Araraquara Professora Maria
Aparecida Forte Araújo, para que empenhem meios, visando inserir Pirassununga no
calendário da “Virada Esportiva”. Aprovado por unanimidade de votos. 47) –
Requerimento nº 90/2015, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por
mais oito edis, consigna votos de congratulações ao Deputado Estadual Antonio Carlos
de Campos Machado pela apresentação de Projetos de Lei para garantir a 23 municípios
paulistas a classificação de estâncias turísticas, dentre os quais Pirassununga. Em
discussão, usaram da palavra os vereadores Otacilio José Barreiros e João Batista de
Souza Pereira. Colocado em votação o Requerimento nº 90/2015 foi aprovado por
unanimidade de votos. 48) – Requerimento nº 91/2015, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, solicita intercessão do Deputado Federal
Nelson Marquezelli, no sentido de liberar verba no montante de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), através do Programa Federal de Aceleração do Crescimento (PAC),
para viabilizar a importante e necessária obra de infraestrutura urbana. Em discussão,
usaram da palavra os Vereadores Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Colocado em votação o Requerimento nº 91/2015, foi aprovado por
unanimidade de votos. 49) – Requerimento nº 92/2015, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consigna votos de congratulações à
Polícia Militar de Pirassununga e à Guarda Civil Municipal pelo brilhante trabalho
conjunto realizado pelas duas corporações, no último dia 12/03/2015. Aprovado por
unanimidade de votos. 50) – Requerimento nº 93/2015, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família
enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora Odete Felipe Rodrigues
Bertan. Aprovado por unanimidade de votos. 51) – Requerimento nº 94/2015, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do
Senhor José Epaminondas de Barros. Aprovado por unanimidade de votos. 52) –
Requerimento nº 95/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Cecilia Pinto Bonanome.
Aprovado por unanimidade de votos. 53) – Requerimento nº 96/2015, de autoria dos
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Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Luciana Batista, e subscrito
por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Carmen Sílvia Lauriano. Aprovado por unanimidade de
votos. 54) – Requerimento nº 97/2015, de autoria de todos os edis, encaminha MOÇÃO
DE APOIO para aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 49/2014 que Altera a
denominação dos Foros Distritais do Interior e a entrância de Unidades Judiciárias do
Estado. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em
votação o Requerimento nº 97/2015, foi aprovado por unanimidade de votos. Terminada
a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente consultou ao 1º Secretário, Vereador João
Batista de Souza Pereira, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito
usou da palavra o vereador Jeferson Ricardo do Couto. Usou da palavra o vereador
inscrito Otacilio José Barreiros, aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Luciana Batista. Inscrita a Vereadora Luciana Batista, concedeu seu
tempo no expediente para o Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, o já inscrito
vereador Cícero Justino da Silva, usou da palavra. Inscrito o vereador João Batista de
Souza Pereira conceder seu tempo no expediente para o vereador Cícero Justino da
Silva. Usou da palavra o vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Inscrito o vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra, aparteado pelo vereador Cícero Justino
da Silva. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele
pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra Vereador inscrito Alcimar
Siqueira Montalvão, aparteado pelos vereadores Cícero Justino da Silva, João Batista de
Souza Pereira e Luciana Batista. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos e não
havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 33/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Neste momento, o Vereador Otacilio
José Barreiros requereu que os Projetos de Leis nºs: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 e
43/2015 a votação fosse apreciada em bloco em razão dos projetos tratarem do mesmo
assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Colocado
em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 33/2015, foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 34/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a conceder subvenção social à Fundação de Ensino de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 35/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 36/2015, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Grupo de AmorExigente de Pirassununga – GAEP. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
05) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 37/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social ao
Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa Senhora de Fátima, para os fins que especifica.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 38/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
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autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à Casa de São Vicente Obra
Unida a Sociedade São Vicente de Paulo, para os fins que especifica. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 07) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 39/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a conceder subvenção social à União Municipal Espírita de Pirassununga –
Lar André Luiz, para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 08) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 41/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 09) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 42/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a conceder subvenção social a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 10) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 43/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder
subvenção social a Corporação Musical Pirassununguense, para os fins que especifica.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei Complementar nº 11/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe
sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – RSS no município de
Pirassununga, Estado de São Paulo. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 02/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de
Desenvolvimento Econômico – PRODEC, e dá outras providências. Neste momento, o
vereador João Batista de Souza Pereira solicitou que fosse realizada a votação em
capítulos do Projeto de Lei Complementar nº 02/2015 sendo aprovado o pedido por
unanimidade de votos dos presentes. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei
Complementar nº 02/2015 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 13) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2015, de autoria do
Vereador Cícero Justino da Silva, que visa conceder ao Professor Carlos Cesar
Marques, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Em discussão, usaram da palavra os
vereadores Cícero Justino da Silva e Otacilio José Barreiros. Colocado em Primeira
Discussão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2015, foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, se havia Vereador inscrito para falar
na Explicação Pessoal. Inscrito o vereador João Batista de Souza Pereira usou da
palavra. 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 Adriana Aparecida Merenciano, Diretora
Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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