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Ata nº 2741 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
10 de setembro de 2013. Ao décimo dia do mês de setembro do ano dois mil e treze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2741ª 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”, 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 2740 da Sessão Ordinária de 03 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) – Jornal do Interior, Ano XIV. Nº 101, 08/2013; 02)
– Jornal de Negócios, Ano XIX, nº 233, 08/2013; 03) – Convite da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Cultura e Turismo, para a 10ª Festa Italiana, dias 12, 13, 14 e
15/09/2013; 04) – Ofício RGL 5747/2013, do Deputado Estadual Rodrigo Moraes,
encaminhando voto de congratulação pela passagem do Aniversário do Município de
Pirassununga, dia 06/08/2013; 05) –Ofício Circular nº01/2013-CC, do SecretárioChefe da Casa Civil, Edson Aparecido dos Santos, informando sobre o novo Conselho
Estadual das Cidades – Concidades SP; 06) – Requerimento do Vereador João
Batista de Souza Pereira, solicita cópia integral do Projeto de Lei nº 34/2001, de
autoria do ex-vereador Paulo Roberto Ferrari, que visa declarar de Utilidade Pública, a
“Associação Pirassununguense Amigos dos Animais”; 07) – Ofício nº 86/2013, do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, em atenção à Indicação nº 588/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa tapar os buracos da Rua Ângelo
Aldriguetti, Jardim Itália, ao menos provisoriamente para evitar acidentes no local; 08)
– Ofício Provedoria nº 271/2013, da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, em
atenção ao Requerimento nº 424/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Dr. Milton Dimas Tadeus Urban, para que a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga responda pontualmente
as questões levantadas nos itens: (i.) contratos a longo prazo, com preços fora de
mercado;(ii.) ausência de processo prévio de tomada de preços;(iii.) ausência de
protocolo de formação de preço e mensuração de melhor proposta;(iv.)existência de
glosa nas prestações de contas perante Tribunais de Fiscalização;(v.) possíveis
contratos com a White Martins, com preços excessivos;(vi.) possíveis contratos de
aquisição de remédios e próteses com preços superiores ao de mercado;
(vii.)situações de não aprovação de contas de 2006,2007 e 2008; (viii.) possíveis
diferenças entre aplicação de valores de Tabela e serviços prestados no PRO SANTA
CASA II, no ano de 2010; e encaminhe com as explicações cópia integral dos
processos administrativos referentes aos fatos citados e especificamente: a)
Processos de Compras de materiais, gases, próteses e medicamentos, nos últimos
oito(08) anos, com os contratos; b) Todos os processos de Compras da atual
Provedoria, incluindo contratos refeitos, aditados ratificados; c) Processo de Compra
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de gás medicinal da White Martins e todos os contratos firmados com referida
empresa; d) cópia integrais dos processos de auditoria efetuadas e suas conclusões,
incluindo ainda as decisões dos Tribunais de Contas, no período de oito anos; e) cópia
dos motivos de glosa e indeferimento do certificado de filantropia; f) apresentação por
escrito em planilha de demonstrativo de evolução de preços de gases medicinais,
medicamentos e proteses adquiridas, com comparativo ano a ano, durante oito(08)
anos. g) Apresentação de Contrato do PRO SANTA CASA II, Tabelas de Preço,
valores de serviços e os efetivamente cobrados, números de pessoas atendidas no
período, com discriminação dos serviços, valores e Notas Fiscais emitidas com os
preços praticados, mediante demonstrativo em planilhas do ano de 2010; 09) –
Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita
cópia da gravação do áudio e vídeo das Sessões Ordinárias de 27/08/2013 e
03/09/2013; 10) – Requerimento do Sr. Presidente Vereador Otacilio José Barreiros,
solicita cópia integral dos protocolados na Secretaria da Câmara sob os nºs: 01339,
de 02/05/2013 e 01967, de 28/06/2013; 11) – Requerimento do Sr. Presidente
Vereador Otacilio José Barreiros, solicita cópia da gravação do áudio, da parte de uso
da palavra dos Edis no expediente e explicação pessoal das sessões ordinárias de
23/04/2013 e 25/06/2013; 12) – Ofício nº 20/2013, da Secretaria Municipal de
Educação, EMEF. Prof. Próspero Grisi, solicita autorização para visitação de seus
alunos ao prédio e ao auditório da Câmara, dia 26/09/2013, às 14 horas; 13) –
Requerimento de Meroveu Francisco Cinotti, solicita providências e um debate à
respeito do trânsito em Pirassununga; 14) – Ofício do Presidente Vereador Otacilio
José Barreiros, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao
mês de 08/2013; 15) – Ofício GAB nº 723/2013, do Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 95/2013, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito da Lei Municipal nº 3.131/2002, a
empresa “Silos Santa Rita” recebeu em comodato área de terras para instalação de
firma/filial de prestação de serviços, silagem e comercialização de milho, soja adubo e
sementes pelo prazo de 25 anos; 17) – Ofício GAB nº 729/2013, do Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 94/2013, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações
sobre a realização do evento Pirassununga Fest Show 2013, em comemoração ao
190º Aniversário de Fundação de Pirassununga; 18) – Oficio GAB nº 742/2013, do
Secretário Municipal de Governo, solicita 1 (uma) certidão de exercício de cargo de
Prefeito; 19) – Ofício GAB nº 724/2013, da Prefeita Municipal, em atenção à Indicação
nº 551/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, à
respeito de criar um espaço para que os cavaleiros possam ser reunir e guardar
temporariamente seus animais; 20) – Ofício GAB nº 725/2013, da Prefeita Municipal,
em atenção à Indicação nº 414/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre a possibilidade de ordenar a limpeza do terreno localizado à Rua Lauro
Wadt, Jardim Verona II, ao lado do nº 512, notificando o proprietário da limpeza e da
necessidade de manter limpo o local; 21) – Ofício nº 156/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 146/2013, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos financeiros ao Lar de Transição Casa
da Fraternidade e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 22) – Ofício nº 157/2013, da
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Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 147/2013, que
dispõe sobre a criação de emprego permanente mensalista de Engenheiro Ambiental
no quadro de servidores da municipalidade. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) – Ofício nº
158/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
148/2013, que dispõe sobre a criação de empregos permanentes mensalistas que
especifica, no quadro de servidores da municipalidade. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) – Ofício nº
159/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
149/2013, que visa aumentar o número de vagas do emprego permanente mensalista
de Padeiro, no quadro de servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 25) – Projeto
de Decreto Legislativo nº 06/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
que visa conceder ao Senhor Leandro Flink da Silva Serrador, o título de “Honra ao
Mérito”. 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: 26) - Indicação nº 615/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de aumentar a iluminação da Rua São Marcos, colocando mais
lâmpadas, em atenção aos moradores locais; 27) - Indicação nº 616/2013, de autoria
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a pintura de faixas de pedestres defronte à EMEIEF
“Catharina Sinotti”, Jardim Kamel; 28) - Indicação nº 617/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
implantar estacionamentos para deficiente físico, e estacionamentos privativos de
ambulância e idosos, defronte ao Centro Universitário Anhanguera; 29) - Indicação nº
618/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a pintura de guia amarela defronte ao
Teatro Municipal “Cacilda Becker” para desembarque de crianças, jovens ou idosos
que vão assistir aos espetáculos; 30) - Indicação nº 619/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
reativar o “Projeto Banda” no Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”, aos
sábados de manhã, apoiando o projeto com oferecimento de transporte gratuito aos
alunos; 31) - Indicação nº 620/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos
- “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a colocação de placas advertindo sobre o cruzamento perigoso, no Anel
Viário, antes do acesso à Rodovia SP-201 Prefeito Euberto Nemésio Pereira de
Godoy; 32) - Indicação nº 621/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos
- “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
vistoriar a Rua São Pedro, Vila Santa Fé, nas proximidades da Padaria do “Tiquinho”,
e tomar as providências necessárias, realizando os serviços no leito asfáltico,
impedindo o empoçamento de águas que ficam ali estagnadas, causando transtornos
aos pedestres que por ali passam e que recebem jatos de enxurradas com o tráfego
dos veículos; 33) – Pedido de Informações nº 103/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito da aquisição de bandeiras do
Brasil para colocação nas Escolas do Município e outros prédios públicos. Em
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seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 34) – Requerimento nº 441/2013, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e
subscrito por mais cinco edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Osvaldo
Verginio da Silva, disponibilizando um veículo Van para área da saúde de nosso
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 35) – Requerimento nº
442/2013, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais cinco edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Fernando Capez, visando a disponibilização de uma ambulância para nossa
cidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 36) – Requerimento nº
443/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Tereza Franceshini Unglaube. 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,
Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, o já inscrito Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra, sendo aparteado pelo vereador
Jeferson Ricardo do Couto. Após, o vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo do
Couto. Logo após, o já inscrito Vereador Alcimar Siqueira Montalvão usou da palavra,
sendo aparteado pelos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e contra
aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo do Couto. 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, sendo aparteado pelo Vereador
Jeferson Ricardo do Couto. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da
palavra o vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sendo aparteado
pelo Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Não havendo mais
vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 127/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a União por intermédio da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 138/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, visa denominar de Rosane Aparecida
Pierobon Franco de Souza, a Praça do Jardim Eldorado. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. 03) – PRIMEIRA 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. Retirado por falta
de parecer da Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social. 04) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 141/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre redenominação de emprego permanente de Diretor de
Planejamento e Operacional para Diretor de Projetos, do quadro de servidores do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, e dá outras providências Adiada
-4-

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

a apreciação por 03 (três) sessões, a pedido da Vereadora Luciana Batista. 05) –
PRIMEIRA 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. Retirado por falta de parecer da
Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social. 06) – PRIMEIRA
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. Retirado por falta de parecer da Comissão de Educação, Saúde Pública
e Assistência Social. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 144/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre aumento de vagas de empregos
permanentes que especifica, no quadro de servidores da Municipalidade. 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. Não havendo vereadores inscritos, o Sr.
Presidente deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma os
vereadores Dr. José Carlos Mantovani e 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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