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Ata nº 2727 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
04 de junho de 2013. Ao quarto dia do mês de junho do ano dois mil e treze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2727ª 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 2726 da Sessão Ordinária de 28 de maio 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 pediu a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o
Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Revista Contas,
Edição de 06 e 07/2013; 02) – Prospecto do Isata, sobre o curso nº 230; 03) –
Comunicado CM138535/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de
recursos financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da EEPG Professora
Therezinha Rodrigues, (R$ 14.460,00); 04) - Comunicado CM138534/2013, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à
Associação de Pais e Mestres da Escola de 1º Grau Coronel Franco, (R$ 6.860,00);
05) – Comunicado CM138533/2013, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da
Escola Estadual de 1º Grau Eloi Chaves, (R$ 2.820,00); 06) – Comunicado
CM138532/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados à Prefeitura Municipal de Pirassunuga, (R$ 214.846,54); 07) –
Telegrama nº 3993 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros referente o Pagamento de Saúde da Família, Comp 04/2013, (R$
103.741,50); 08) – Telegrama nº 3331 do Ministério da Saúde, informando a liberação
de recursos financeiros referente o Pagamento de Saúde Bucal, Comp 04/2013, (R$
2.230,00); 09) – Convite da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Cultura e
Turismo, para o coquetel caipira de lançamento da 19ª Semana Nenete de Música
Sertaneja, dia 06/06/2013; 10) – Convite da Secretaria Municipal de Promoção Social,
para as assinaturas dos convênios para as Entidades regularmente registradas, dia
05/06/2013; 11) – E-mail da Diretoria da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos – USP, cancelando a confirmação de presença de seu Diretor, Prof. Dr.
Douglas Emygdio de Faria, no Ato Solene em comemoração ao “Dia da Comunidade
Italiana”, dia 04/06/2013; 12) – Requerimento da Vereador Luciana Batista, solicitando
cópia do Pedido de Informações nº 60/2012, e a resposta obtida, bem assim, cópia
integral da Comissão Processante apresentada a respeito do pagamento de 13º
salário ao ex-prefeito municipal Ademir Alves Lindo e ex-vice-prefeito municipal Edgar
Saggioratto; 13) – Ofício nº 649/2013, da Caixa Econômica Federal, comunicando que
o contrato nº 0372467-92/2011/ME/CAIXA, foi distratado por solicitação do Município
de Pirassununga; 14) – Ofício nº 112/2013, da Câmara Municipal de Santa Cruz das
Palmeiras, em atenção ao Requerimento nº 226/2013, de autoria de todos os Edis,
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que encaminhou Moção de Repúdio ao fechamento da Agência Ambiental da
CETESB em Pirassununga; 15) – ATA da Comissão Municipal de Trânsito de
Pirassununga, sobre Reunião Mensal Ordinária, realizada dia 24/05/2013; 16) –
Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros, solicitando cópia do áudio da
gravação da audiência pública do 1 Quadrimestre, promovida pelo Gestor do Sistema
de Saúde do Município, realizada nesta Casa, dia 27/05/2013; 17) – Comunicado
SDG nº 21/2012 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 18) – Ofício nº
07/2013, da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando o relatório da Receita
Corrente Líquida referente ao 1º Quadrimestre de 2013; 19) – Ofício GAB nº
481/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 55/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, sobre a realização da Festa do Trabalhador no Jardim do Lago
Temístocles Marrocos Leite, com contratação de show musical e atrações diversas;
20) – Ofício nº 10/2013, da Secretaria Municipal de Finanças, informando a correção
dos relatórios contábeis da Prefeitura Municipal de Pirassununga (diferenças em
virtude das mudanças de sistemas que foram implantados novamente no presente
exercício); 21) – Ofício nº 30/2013, da Procuradoria Geral do Município,
encaminhando o Termo de Convênio nº 06/2013, entabulado com a “Irmandade de
Santa Casa de Saúde de Misericórdia de Pirassununga”; 22) – Ofício nº 31/2013, da
Procuradoria Geral do Município, encaminhando o Termo de Convênio nº 12/2013,
entabulado com a “Fundação de Ensino de Pirassununga”; 23) – Ofício nº 32/2013, da
Procuradoria Geral do Município, encaminhando o Termo de Convênio nº 10/2013,
entabulado com a “Associação Pirassununguense de Aposentados - APA”; 24) – Ofício
GAB nº 491/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 54/2013, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sobre informações não oficiais a arrecadação do
Distrito de Cachoeira de Emas seria destinada a projetos sociais de Cachoeira de
Emas e Vila Santa Fé; 25) – Ofício GAB nº 498/2013, da Secretária Municipal de
Governo, solicitando 01 (uma) cópia do Termo de Posse da Prefeita; 26) – Ofício nº
100/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
105/2013, que dispõe a política pública de atenções da assistência social, sem fins
econômicos, operada através de convênios no âmbito do Município de Pirassununga.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 27) - Ofício nº 104/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 106/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando a execução do Programa Saúde da Família - PSF. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
28) – Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que visa conceder ao Senhor Temoteo Rodrigues Duarte, o título de
“Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Projeto de Decreto Legislativo nº
01/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que
visa conceder ao Senhor Elzo de Mello, o título de “Honra ao Mérito”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
Indicações e os Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita
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Municipal: 30) - Indicação nº 463/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de intimar o
proprietário do imóvel recém-construído na Rua Acácio dos Santos Júnior, Parque
Clayton Malaman, para que retire o entulho que depositou em área pública, bem
assim, o proprietário do animal (cavalo) que ali fica amarrado, para que não utilize
área pública para tratar e amarrar o quadrupede; 31) - Indicação nº 464/2013, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de criar uma passagem do estacionamento até o corredor
que dá acesso às escadarias do Centro de Convenções “Professor Doutor Fausto
Victorelli”, bem como, criar meios de acesso adequados, às pessoas portadoras de
necessidades especiais (rampas, elevadores, etc.); 32) - Indicação nº 465/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de determinar a substituição das lâmpadas queimadas da
Quadra Poliesportiva “Angelo Batistella” do Jardim Margarida, Rua Moacyr Pereira
Castilho, em atenção às reivindicações dos usuários daquela área pública; 33) Indicação nº 466/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover o corte da árvore existente
defronte ao número 302, da Rua Antônio de Souza Mourão, Vila Pinheiro, plantando
outra no local, que não produza raízes aéreas, para que no futuro não voltem a
prejudicar e danificar o passeio público; 34) – Indicação nº 467/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de colocar grade protetora no bueiro existente na
Avenida Padre Leo Lunders, Vila Guilhermina, evitando-se acidentes com resultados
imprevisíveis; 35) – Indicação nº 468/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
realizar um Congresso Educacional para capacitação e valorização dos professores
da rede municipal de ensino; 36) – Pedido de Informações nº 64/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, a respeito de informações sobre reformas na
Estação Rodoviária, tendo sido inclusive, o ponto de ônibus transferido para a Estação
da Fepasa, enquanto das reformas; 37) – Pedido de Informações nº 65/2013, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, a respeito de informações sobre
empresa permissionária de transporte público implantou o sistema de integração,
através do qual o usuário pode tomar duas linhas seguidas uma da outra desde que
haja o intervalo máximo de uma hora entre uma e outra; 38) – Pedido de Informações
nº 66/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a
respeito de informações sobre o início da nova gestão, em adequação a seu quadro
de servidores, houve exonerações e contratação dos cargos permanentes e de
comissão; 39) – Pedido de Informações nº 67/2013, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações sobre as doações
recebidas pela Municipalidade desde 1º de janeiro de 2013; 40) – Pedido de
Informações nº 68/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, a respeito de informações sobre a criação de plano de carreira aos
professores da rede municipal de ensino; 41) – Pedido de Informações nº 69/2013, de
autoria de todos os Edis, a respeito de informações sobre o recebimento de 13º
salário ao ex-Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo e ao ex-Vice-Prefeito Municipal
Edgar Saggioratto. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar
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Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 42) - Requerimento
nº 270/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 72/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2486 – Materiais de Consumo, Prestação de
Serviços e Equipamentos e Materiais Permanentes para atender o Convênio –
QUALIS UBS, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 43) Requerimento nº 271/2013, 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 73/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2486 – Materiais de Consumo, Prestação de
Serviços e Equipamentos e Materiais Permanentes para atender o Convênio –
QUALIS UBS, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009 – Plano Plurianual de
Investimentos para o período 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 44) Requerimento nº 272/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 74/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 247.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº
2486 – Materiais de Consumo, Prestação de Serviços e Equipamentos e Materiais
Permanentes para atender o Convênio – QUALIS UBS. Aprovado por unanimidade de
votos; 45) - Requerimento nº 273/2013, 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 76/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 1436 – Construção de Centro Comunitário na
Vila Santa Fé, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009 – Plano Plurianual de
Investimentos para o período 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 46) Requerimento nº 274/2013, 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 77/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1436 – Construção de Centro Comunitário na Vila
Santa Fé, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº
275/2013, 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 78/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
até o limite de R$ 251.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 1436 –
Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de
votos; 48) - Requerimento nº 276/2013, 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 79/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar inclusão de novas ações nºs 2485 – Programa de
Combate a Extrema Pobreza e 2381 – Bolsa IGD, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro
de 2009 – Plano Plurianual de Investimentos para o período 2010 a 2013. Aprovado
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por unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 277/2013, 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 80/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de ações nºs 2485 – Programa de
Combate a Extrema Pobreza e 2381 – Bolsa IGD, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de
2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 278/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 81 /2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 43.605,00, destinado a
atender inclusão de novas ações nºs 2485 – Programa de Combate a Extrema
Pobreza e 2381 – Bolsa IGD. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento
nº 279/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 82/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1435 – Reforma e Iluminação do Campo de
Futebol do Jardim das Laranjeiras, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009 –
Plano Plurianual de Investimentos para o período 2010 a 2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 280/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 83 /2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1435 –
Reforma e Iluminação do Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras, na Lei nº
4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2013. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 281/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 84/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 183.000,00,
destinado a atender inclusão de nova ação nº 1435 – Reforma e Iluminação do
Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras. Aprovado por unanimidade de votos;
54) - Requerimento nº 282/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 106/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde
da Família - PSF. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº
283/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista e ao Secretário Municipal de
Cultura e Turismo Kleber Gabriel da Silva pelo êxito da Conferência Municipal das
Cidades realizada entre os dias 27 e 29/05/2013. Aprovado por unanimidade de votos;
56) - Requerimento nº 284/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, José Carlos Mantovani, Luciana Batista, Milton
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Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais dois edis,
solicitando intercessão do Executivo Municipal, para que responda através do Setor
Competente, informações referente ocorrências de possíveis inconformidades
administrativas na Casa Abrigo. Em discussão, uso da palavra os Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Alcimar Siqueira Montalvão. Colocado
em votação, o Requerimento nº 284/2013 foi aprovado por unanimidade de votos; 57)
- Requerimento nº 285/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao “Ministério
Cristo em Vós, A Esperança da Glória” e seu Pastor Presidente Alano Turatto Ignatti,
pelo excelente trabalho desenvolvido há alguns em nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 286/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Fazenda da Aeronáutica pela passagem do 65º Aniversário,
comemorado dia 04/06/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento
nº 287/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Esportes na
pessoa do Secretário Luiz Carlos Montagnero Filho e ao Técnico Mário Santos, pela
conquista do Time da Secretaria Municipal de Esportes, em jogo disputado da Taça
EPTV de Futsal, dia 29/05/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 60) Requerimento nº 288/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Maria Lourdes Capeli de Oliveira.
Aprovado por unanimidade de votos. 61) - Requerimento nº 289/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Milton Machado Franco. Aprovado por unanimidade de votos. 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, usou da palavra o já inscrito Vereador Dr. José Carlos Mantovani. Inscrito o
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, usou da palavra, sendo aparteado
pelo Vereador Alcimar Siqueira Montalvão. A seguir, usou da palavra o Vereador
inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Inscrito, dispensou o uso da
palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já
inscrito vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, usou da palavra, sendo aparteado
pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Neste momento, usou da
palavra o Sr. Presidente Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, usou da
palavra o Vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. A seguir, 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. Em seguida, após reassumir os
trabalhos, o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 72/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2486 – Materiais de Consumo, Prestação de
Serviços e Equipamentos e Materiais Permanentes para atender o Convênio –
QUALIS UBS, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
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Orçamentárias para o exercício de 2013. Neste momento, a Vereadora Luciana
Batista requereu que os Projetos de Leis nºs: 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
e 84/2013 a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo
assunto, sendo o pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Primeira e
Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 72/2013 foi aprovado por unanimidade de
votos. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 73/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2486 –
Materiais de Consumo, Prestação de Serviços e Equipamentos e Materiais
Permanentes para atender o Convênio – QUALIS UBS, na Lei nº 3.894, de 07 de
dezembro de 2009 – Plano Plurianual de Investimentos para o período 2010 a 2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 03) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 74/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
247.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 2486 – Materiais de
Consumo, Prestação de Serviços e Equipamentos e Materiais Permanentes para
atender o Convênio – QUALIS UBS. Aprovado por unanimidade de votos; 04) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 76/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1436 – Construção de
Centro Comunitário na Vila Santa Fé, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009 –
Plano Plurianual de Investimentos para o período 2010 a 2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 04) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 77/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 1436 – Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé, na Lei nº 4.282, de 26
de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 05) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 78/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
251.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 1436 – Construção de
Centro Comunitário na Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 06) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 79/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de novas ações nºs 2485 – Programa
de Combate a Extrema Pobreza e 2381 – Bolsa IGD, na Lei nº 3.894, de 07 de
dezembro de 2009 – Plano Plurianual de Investimentos para o período 2010 a 2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 07) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 80/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão
de ações nºs 2485 – Programa de Combate a Extrema Pobreza e 2381 – Bolsa IGD,
na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 08) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 81/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
até o limite de R$ 43.605,00, destinado a atender inclusão de novas ações nºs 2485 –
Programa de Combate a Extrema Pobreza e 2381 – Bolsa IGD. Aprovado por
unanimidade de votos; 09) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 82/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 1435 – Reforma e Iluminação do Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras, na
Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009 – Plano Plurianual de Investimentos para o
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período 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 10) - PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 83/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1435 – Reforma e Iluminação
do Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de
2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 11) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 84/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 183.000,00,
destinado a atender inclusão de nova ação nº 1435 – Reforma e Iluminação do
Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras. Aprovado por unanimidade de votos;
12) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 106/2013, de autoria
da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução
do Programa Saúde da Família - PSF. Aprovado por unanimidade de votos; 13) SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 87/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Corporação
Musical Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos. 14) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 91/2013, de autoria do Vereador João Batista de
Souza Pereira, visa denominar de “ANTONIO SIQUEIRA MONTALVÃO”, a Rua Onze
do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. Aprovado por unanimidade de
votos. 15) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 92/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, visa denominar de “PROFª. MAGALI ESTELA
VIOTTO GONÇALVES”, a Rua Nove do Loteamento “Jardim Treviso”, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos. 16) - SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 94/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Alda Miranda Matheus – AMMA.
Aprovado por unanimidade de votos. 17) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 95/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, destinado a atender despesas
com a reforma e ampliação da UBS do Jardim Limoeiro referente ao contrato de
repasse nº 0345.847-20/10/MSAÚDE. Aprovado por unanimidade de votos. 18) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 97/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, visa denominar de “BRIGADEIRO
OSVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA”, a Rua Quatorze do Loteamento “Jardim Treviso”,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos. 19) - PRIMEIRA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 100/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre as
normas para execução dos serviços de transporte individual de passageiros em
veículos automotores de aluguel – táxi, e dá outras providências. Adiada a apreciação
por 03 (três) sessões, a pedido do Vereador Dr. José Carlos Mantovani. 20) PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 102/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre o funcionamento e o processo de escolha unificado do
Conselho Tutelar. Retirado por falta de pareceres das comissões permanentes. 21) PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 103/2013, de autoria do Vereador Dr.
José Carlos Mantovani, visa denominar de “DARCI DOMINGOS”, a Rua Treze, do
Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos.
22) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 104/2013, de autoria do vereador
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Jeferson Ricardo do Couto, que visa alterar a Lei nº 3.584, de 22/06/2007, que proíbe
a utilização de produtos conhecidos como “cerol”, cortantes ou qualquer outro produto
assemelhado, no município de Pirassununga. Foi apresentada as Emenda nº 01/2013,
a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Em discussão, usou da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto.
Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 104/2013 foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 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 Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que, após aprovada
pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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