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Ata nº 2736 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
07 de agosto de 2013. Ao sétimo dia do mês de agosto do ano dois mil e treze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2736ª 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, 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 2735
da Sessão Ordinária de 30 de julho 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 dos presentes. A seguir, o Senhor
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Convite da União dos
Vereadores do Brasil, para o Encontro Nacional de Legislativos Municipais, de 07 a
09/08/2013; 02) – Jornal do Interior, Ano XIV, nº 100, 07/2013; 03) – Cartão do
Deputado Federal Vaz de Lima, congratulando com a passagem de 190 aos do
Aniversário de Pirassununga; 04) – Convite da Abracam, para o 6º Congresso
Brasileiro das Câmaras Municipais, de 11 a 12/09/2013; 05) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para a “V – Conferência Municipal de Assistência Social
de Pirassununga, Gestão e Financiamento na Efetivação do SUAS, dia 09/08/2013;
06) – Convite da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Cultura e Turismo, para
a Conferência Municipal de Cultura, dias 07 e 08/08/2013; 07) – Ofício nº 538/2013-1,
do Ministério Público do Estado de São Paulo, solicita no prazo de 20 dias, os
documentos anexados ao Ofício nº 01582/2012-SG, referentes ao Inquérito Civil
Público nº 1005/2012-7; 08) – Ofício nº 08/2013, do Presidente da Comissão de
Trânsito do Município, em atenção as Indicações nºs: (497/2013, autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros); (436/2013, autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”); e (484/2013, autoria da Vereadora Luciana Batista); 09) – Ofício
da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – Intervias, sobre informações
a respeito de Polos geradores de tráfego veicular e de pedestres; 10) – Requerimento
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, solicita cópia do Projeto de Lei nº 100/2013,
bem como, sua justificativa, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre as
normas para execução dos serviços de transporte individual de passageiros em
veículos automotores de aluguel – táxi, e dá outras providências; 11) – Requerimento
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia da gravação do áudio da
Sessão Ordinária de 30/07/2013; 12) – Ofício nº 79/2013 da Secretaria Municipal de
Esportes, solicita cópia integral do Projeto que originou o Decreto Legislativo nº
41/1999, que institui o “Título de Cidadão Pirassununguense ao Prof. Edires da Silva
Peres”; 13) – Ofício nº 129/2013, do Deputado Estadual José Bittencourt, em atenção
ao Requerimento nº 264/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, visando a disponibilização de um caminhão tipo tower a ser utilizado no
setor de trânsito da Municipalidade; 14) – Ofício nº 109/2013, da Secretária Municipal
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dos Direitos da Criança do Adolescente e da 3ª Idade, agradecendo e justificando o
convite para a Sessão Solene alusiva ao transcurso do Centésimo Nonagésimo
Aniversário de Fundação do Município e entrega de Títulos Honoríficos, dia
01/08/2013, por compromissos anteriormente assumidos; 15) – Ofício GAB nº
618/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 82/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações do Conselho Municipal de
Assistência Social (COMAS); 16) – Ofício GAB nº 625/2013, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 341/2013, de
autoria de todos os Edis, sobre estudos e providências referente às manifestações
dos cidadãos pirassununguenses que reivindicam melhorias na educação, saúde,
transporte, limpeza pública e revisão de impostos municipais ao pequeno e médio
empresário; 17) - Ofício GAB nº 615/2013, da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 345/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que solicitou intercessão Deputado Federal
Newton Lima Neto, destinando o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a
serem aplicados na compra de instrumentos musicais para o Conservatório Municipal
de Música “Cacilda Becker”; 18) - Ofício GAB nº 612/2013, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 347/2013, de
autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, que solicitou intercessão da Senhora
Ministra da Cultura Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy e ao Ilustríssimo
Senhor Presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) Ângelo Oswaldo de
Araújo Santos para que autorizem o envio de verbas à Pirassununga, com visos a
execução de melhorias no Museu Histórico e Pedagógico “Dr. Fernando Costa” e no
Ecomuseu “Professor Manuel Pereira de Godoy”; 19) - Ofício GAB nº 626/2013, do
Secretário Municipal de Governo, solicitando um certidão de exercício de cargo de
prefeito, a fim de complementar documentação para prestação de contas de convênio;
20) - Ofício GAB nº 616/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 81/2013, de autoria do Vereador
João Batista de Souza Pereira, a respeito de informações sobre empresa que foi
vencedora em licitação, com objetivo de realizar serviços de apreensão de animais;
21) - Ofício GAB nº 619/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 83/2013, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, a respeito de
informações sobre a Semana Nenete de Música Sertaneja 2013; 22) - Ofício GAB nº
620/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 84/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, a respeito de informações sobre providências do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, no sentido de recapear os leitos carroçáveis das ruas da Vila
Brás. As Indicações e o Pedido de Informações a seguir foram encaminhados à
Prefeita Municipal: 23) - Indicação nº 557/2013, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar
a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Prudente de Moraes, altura do nº
1.031; 24) - Indicação nº 558/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar
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melhorias na iluminação da Praça Central Conselheiro Antônio Prado; 25) - Indicação
nº 559/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o calçamento envolta da EMEIEF
“Professor Arcídio Giacomelli Stel” para permitir a passagem de pedestres, sobretudo
dos alunos dessa unidade escolar; 26) - Indicação nº 560/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a poda das árvores ao longo da Avenida Painguás junto ao
Ribeirão do Ouro; 27) - Indicação nº 561/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de intimar o
responsável para retirar as pedras e areia da passagem dos pedestres nas
imediações da Rua João Pavão, Jardim das Laranjeiras, sob pena de arcar com as
penalidades previstas em Lei Municipal; 28) - Indicação nº 562/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de construir uma creche municipal no Jardim Millenium para suprir a
demanda desse bairro e dos bairros adjacentes; 29) - Indicação nº 563/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de construir uma Creche no Jardim Margarida, visando
atender as mães que necessitam trabalhar para ajudar no orçamento familiar e não
tem onde deixar seus filhos menores; 30) - Indicação nº 564/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar o recapeamento da Rua Domingos
Sinotti, Jardim São Valentim, em atenção aos pedidos que foram endereçados a este
vereador, pelos moradores daquela via pública; 31) - Indicação nº 565/2013, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a limpeza da Rua Eny
Albertina Castilho Krempell, junto ao meio fio da calçada defronte ao campo de malha,
bem assim, regularizar a depressão ali existente, para evitar danos aos veículos; 32) Indicação nº 566/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
limpeza geral da quadra de esportes do Parque Clayton Malaman, propiciando
condições de uso pelos moradores; 33) - Indicação nº 567/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de acionar a Empresa que instalou os chafarizes
na praça ao lado da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, para que realizem
os reparos necessários, com o objetivo de deixar em pleno funcionamento os
chafarizes sem desperdício de água, ratificando assim os termos da Indicação nº
421/2013; 34) - Indicação nº 568/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de recolocar ao redor do Coreto Municipal, os peixes que anteriormente existiam, e
que eram visitados pelas pessoas que transitavam pela Praça Central “Conselheiro
Antônio Prado” e que proporcionavam a alegria das crianças; 35) - Indicação nº
569/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a pintura das salas de
aula EMEF “Professor Iran Rodrigues” da Vila Santa Fé; 36) - Indicação nº 570/2013,
de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, para que a Prefeita Municipal,
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verifique a possibilidade de ordenar sejam reservadas mais vagas de estacionamento
à pessoa idosa defronte às unidades de saúde e hospitais da cidade; 37) - Indicação
nº 571/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a pintura da guia e colocação placa de
embarque e desembarque de alunos, pintura de faixa de pedestres defronte a Escola
Pequeno Aprendiz, na Avenida Padre Antônio Vann Ess; 38) – Pedido de Informações
nº 92/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de
informações sobre o Decreto nº 3.332 de 23/05/2007, que declarou de utilidade
pública áreas de terras que específica para fins de desapropriação. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 39) – Requerimento nº 390/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão da Diretoria
da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, visando realizar convênio com o
IAMSP – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público, para atender os
Servidores Estaduais que residem em nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 40) – Requerimento nº 391/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Clube de Orquidófilos de Pirassununga, pela
realização e sucesso alcançado pela XXX Exposição Nacional de Orquídeas de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 41) –
Requerimento nº 392/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Arlindo Veneroso. Neste momento, o
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão requereu que fizesse 1 (um) minuto de silêncio
em homenagem póstuma, a todos os requerimentos de pesar, sendo o pedido
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo, o Requerimento nº
392/2013 em votação, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 42) –
Requerimento nº 393/2013, de autoria dos 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, Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Paulina Zanata
Mantovani. 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. Não havendo vereadores inscritos, o Sr. Presidente, passou a Ordem
do Dia: 01) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 123/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, dispõe sobre criação de emprego permanente mensalista de
Professor Substituto, no quadro de servidores da municipalidade. Neste momento, o
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão requereu que os Projetos de Leis nºs: 123, 128,
129, e 130/2013 a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria estar em
Segunda Discussão, sendo o pedido aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 123/2013 foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
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Projeto de Lei nº 128/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
objetivando a execução do Programa de Proteção Social Básica e Especial. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 129/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga, objetivando a
execução do Programa de Proteção Social Básica e Especial. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 130/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre o Conselho Municipal de
Assistência Social, do Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 131/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a
celebração de convênios com o SESC, SENAI e SENAC no âmbito da Educação
Municipal. Adiada a apreciação por 03 (três) sessões a pedido do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 132/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a celebração de convênio
com o SESI-SP, no âmbito da Educação Municipal. Adiada a apreciação por 03 (três)
sessões a pedido do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. 07) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 133/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos
financeiros, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências,
visando a execução do Projeto “Leitura”. 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, e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente, deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma o
Verador Dr. José Carlos Mantovani. 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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