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Ata nº 2742 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
17 de setembro de 2013. Ao décimo sétimo dia do mês de setembro do ano dois mil e
treze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2742ª
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,
Milton Dimas Tadeu Urban 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 2741 da Sessão Ordinária de 10 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. A seguir, o
Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do
IBRAP sobre o curso nº 105; 02) – Boletim do Cetram, sobre Eventos para 09, 10, 11
e 12/2013; 03) – E-mail de Márcio Eduardo Arante Pereira, divulgando o seminário da
“4ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania”, dia 13/09/2013; 04) – Convite
da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Promoção Social, para
o lançamento do Projeto “Informática na Comunidade”, dia 17/09/2013; 05) –
Requerimento do Presidente do Diretório Municipal do Partido Popular Socialista –
PPS, solicita a cessão das dependências da Câmara; 06) – Requerimento de Flávio
José Santos Pinto, solicita a expedição de certidão de exercício de cargo de vereador
no período de 1997 a 2000; 07) – Telegrama nº 11487 do Ministério da Saúde,
informando o Pagamento de PAB Fixo Comp 08/2013, (R$ 141.738,00); 08) –
Telegrama nº 11486 do Ministério da Saúde, informando o Pagamento de Programa
de Assistência Farmacêutica Básica Comp 07/2013, (R$ 18.165,29); 09) – Telegrama
nº 11487 do Ministério da Saúde, informando o Pagamento de Agentes Comunitários
de Saúde Comp 08/2013, (R$ 76.000,00); 10) – Ofício nº 61/2013, do Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais CEPTA, em atenção ao
Requerimento nº 410/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, sobre a atual situação do Rio Mogi Guaçu,
suas águas, flora e fauna, bem assim, realize uma comparação com análises
anteriores para eventuais conclusões sobre espumas nas águas do Rio Mogi Guaçu;
11) – Ofício nº 654/2013-2, do Ministério Público do Estado de São Paulo, solicita
informações sobre a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 03/2013, visando
instruir TAC referente ao Loteamento Vertentes do Mamonal - Pirassununga; 12) –
Ofício 92/440/2013, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em atenção ao
Requerimento nº 410/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, sobre a atual situação do Rio Mogi Guaçu,
suas águas, flora e fauna, bem assim, realize uma comparação com análises
anteriores para eventuais conclusões sobre espumas nas águas do Rio Mogi Guaçu;
13) – Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando Certidão referente
ao Protocolado nº 02499, de 27/08/2013; 14) – Ofício GAB nº 739/2013, da Prefeita
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
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nº 97/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a
respeito de informações sobre o transporte para tratamento de saúde em outras
cidades; 15) – Ofício GAB nº 744/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 99/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, sobre as ruas da cidade sem a placa indicando o nome,
fato que prejudica a entrega de correspondência e o atendimento de emergência; 16)
– Ofício GAB nº 731/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 100/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre o Setor de Merenda Escolar; 17) –
Ofício GAB nº 740/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 101/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre recursos às multas de trânsito
recebidas deste a atuação dos agentes de trânsito na cidade; 18) – Oficio GAB nº
734/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo em atenção ao
Requerimento nº 416/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira,
que solicitou intercessão do Deputado Estadual Francisco Antonio Sardelli, visando
junto à Secretaria Estadual da Cultura e demais órgãos competentes, para que nossa
cidade seja declarada, por Lei, Estância Turística; 19) – Ofício GAB nº 732/2013, da
Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento
nº 410/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
e Otacilio José Barreiros, sobre a atual situação do Rio Mogi Guaçu, suas águas, flora
e fauna, bem assim, realize uma comparação com análises anteriores para eventuais
conclusões sobre espumas nas águas do Rio Mogi Guaçu; 20) – Ofício nº 162/2013,
da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 151/2013, que
dispõe sobre a criação de emprego em comissão de Responsável Técnico
Enfermagem do SAMU. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Ofício nº 161/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 150/2013, que dispõe
sobre as normas para execução dos serviços de transporte individual de passageiros
em veículos automotores de aluguel – táxi, e dá outras providências. 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: 22) - Indicação nº 622/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar estudos
junto à rotatória que dá acesso à Zona Norte, no sentido de facilitar aos pedestres a
travessia naquela localidade, refazendo pinturas de solo e/ou outras melhorias, pois
correm o risco de serem atropelados da maneira como se encontra, principalmente
nos horários de picos, quando o trânsito é intenso no local; 23) - Indicação nº
623/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de analisar a apreciação do Ante-Projeto de Lei,
que visa instituir a Tarifa Social de Água, destinada a garantir o acesso ao
fornecimento mínimo de água para famílias de baixa renda; 24) - Indicação nº
624/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar as podas das árvores
nas ruas do Jardim Morumbi, promover a retirada dos galhos podados, imediatamente
após os cortes realizados, proporcionando livre tráfego dos pedestres pelas calçadas,
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onde os serviços estão sendo praticados; 25) - Indicação nº 625/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de, após estudos, fornecer alimentação para os
moradores de rua de nossa cidade, nos sábados, domingos e feriados, fato que não
ocorre na atualidade, amenizando o sofrimento desses irmãos menos favorecidos; 26)
- Indicação nº 626/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar as
seguintes melhorias na Vila Redenção: I - retirada dos blocos de concreto da Rua Eny
Albertina Castilho Krempell, pois, estando fechado, serve de ponto de encontro de
usuários de droga, de dia e de noite; II – Reparos no Ginásio Poliesportivo “Léssio
Batista” que está em total abandono, sem pintura, sem alambrados nas laterais, com
banheiros destruídos, exalando mau cheiro, faltam bebedouros, falta iluminação e
cadeados embutidos para substituir os cadeados periodicamente arrombados; e III –
Reforma da EMEIJA “Prof.ª Terezinha Sueli Krempel Marostegan” que faz divisa com
o Ginásio Poliesportivo “Léssio Batista”, pois a escola não possui Quadras, firmandose uma parceria entre a escola e bairro, para uso em comum; 27) - Indicação nº
627/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar todas as ruas existentes nas
Vilas da cidade, de sinalização de trânsito, em essencial na Vila Guilhermina; 28) Indicação nº 628/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar melhorias na quadra poliesportiva do
Jardim Planalto, pintura e marcação do solo, troca da areia da quadra de vólei, pintura
geral do muro ao redor daquela praça esportiva, em atenção aos pedidos dos
moradores e usuários daquela praça esportiva; 29) – Pedido de Informações nº
104/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre a
realização da 10ª Festa Italiana. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 30) –
Requerimento nº 444/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 147/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a
criação de emprego permanente mensalista de Engenheiros Ambiental no quadro de
servidores da municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 31) –
Requerimento nº 445/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
148/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a criação de empregos
permanentes mensalistas que especifica, no quadro de servidores da municipalidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 32) – Requerimento nº 446/2013, de autoria do
Vereador Dr. José Carlos Mantovani, e subscrito por mais seis edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 149/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa aumentar o número de vagas do emprego permanente mensalista
de Padeiro, no quadro de servidores da municipalidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 33) – Requerimento nº 447/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 150/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que dispõe sobre as normas para execução dos serviços de transportes
individual de passageiros em veículos automotores de aluguel – táxi, e dá outras
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providências. Aprovado por unanimidade de votos; 34) – Requerimento nº 448/2013,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, 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 151/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre criação de
emprego em comissão de Responsável Técnico Enfermagem do SAMU. Aprovado por
unanimidade de votos; 35) – Requerimento nº 449/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão da Prefeita Municipal, Cristina
Aparecida Batista, visando encaminhar a esta Casa cópia de todos os 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. Aprovado
por unanimidade de votos; 36) – Requerimento nº 450/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações
à Prefeita Municipal, Cristina Aparecida Batista e ao Ilustríssimo Senhor
Superintendente do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP José Roberto
Barone, pela implantação de cerca de 370 metros de tubulação de galerias pluviais no
Jardim Itália com 600 milímetros de espessura cada uma. Aprovado por unanimidade
de votos; 37) – Requerimento nº 451/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Otacilio José Barreiros e João Batista
de Souza Pereira, e subscrito por mais três edis, consignando votos de
congratulações à Prefeita Municipal, Cristina Aparecida Batista e ao e ao Ilustríssimo
Senhor Secretário Municipal de Cultura e Turismo Kléber Gabriel da Silva, pela
realização entre os dias 12 e 15 de setembro da 10ª Edição da Festa Italiana.
Aprovado por unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº 452/2013, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Jeferson
Ricardo do Couto, Otacilio José Barreiros e João Batista de Souza Pereira, e subscrito
por mais três edis, consignando votos de congratulações à Prefeita Municipal, Cristina
Aparecida Batista e a Ilustríssima Senhora Secretária Municipal dos Direitos da
Criança, do Adolescente e da Terceira Idade Dra. Sylvia Buchmann Thomé pela
realização da 4ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, dia 13/09/2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 39) – Requerimento nº 453/2013, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Polícia Civil de Pirassununga, na pessoa do
Delegado Titular Dr. Francisco Paulo Oliveira Lima, pela divulgação do balanço da
Polícia Civil de Pirassununga, apontando que foram esclarecidos 27 casos no último
mês de Agosto. Aprovado por unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 454/2013,
de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Dr. Milton
Dimas Tadeu Urban, e subscrito por mais seis edis, 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.
Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr.
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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, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo
aparteado pelos vereadores Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson” e Luciana Batista. Em seguida, o já inscrito Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, usou da palavra, sendo aparteado pelo vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Após, o vereador inscrito João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, 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 o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Após o Sr. Presidente reassumir os
trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, 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) - PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 147/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre a criação de emprego permanente mensalista de Engenheiro
Ambiental no quadro de servidores da municipalidade. Aprovado por unanimidade de
votos. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 148/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação de empregos permanentes
mensalistas que especifica, no quadro de servidores da municipalidade. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 149/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa aumentar o número de vagas do
emprego permanente mensalista de Padeiro, no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 150/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
dispõe sobre as normas para execução dos serviços de transportes individual de
passageiros em veículos automotores de aluguel – táxi, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos. 05) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 151/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre criação
de emprego em comissão de Responsável Técnico Enfermagem do SAMU. Aprovado
por unanimidade de votos. 06) – SEGUNDA 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. 07) – 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.
Aprovado por unanimidade de votos. 08) – 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.
Aprovado por unanimidade de votos. 09) – 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. Aprovado por
unanimidade de votos. 10) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 146/2013,
de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a promover
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transferência de recursos financeiros ao Lar de Transição Casa da Fraternidade e dá
outras providências;. Aprovado por unanimidade de votos. 11) - PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, visa conceder ao Senhor Leandro Flink da Silva Serrador,
o título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade de votos. 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 Dr. José Carlos Mantovani, sendo aparteado pelos vereadores
Dr. Dimas Tadeu Urban e Jeferson Ricardo do Couto. Por fim, usou da palavra o
Vereador inscrito João Batista de Souza Pereira. 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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