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Ata nº 2715 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
12 de março de 2013. Ao décimo segundo dia do mês de março do ano dois mil e
treze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2715ª
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 Cesar 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 2714 da Sessão Ordinária de 05 de março 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. Logo em seguida
o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal da
Fequimfar, Ano 2012, nº 117; 02) – E-mail do Deputado Estadual Roberto Massafera,
encaminhando e-mail para contato; 03) – Ofício do CEPAM, sobre curso de Licitação
e Contratos, 03 e 07/2013 04) – Convite da Prefeita Municipal e Secretário Municipal
de Cultura e Turismo, para o lançamento e sessão de autógrafos do livro “Albert... não
sabe amarrar os sapatos”, de L.A. Santos, dia 09/03/2013; 05) – Convite do Serviço
de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP, para a solenidade em comemoração dos
40 anos de fundação do SAEP, dia 15/03/2013; 06) – Prospecto do Instituto de
Estudos Municipais Ltda, sobre o curso, Técnica Legislativa e Redação Oficial dos
Municípios: Adequações necessárias ao Direito Atual e à Nova Ortografia”, dias 16 e
17/04/2013 07) – Telegrama nº 2917/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao
Pagamento de PAB Fixo Comp 02/2013, (R$ 123.343,50); 08) – Ofício da Secretaria
de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, em atenção ao Requerimento nº
77/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que solicitou intercessão do
Eng.º Og Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R., no sentido de munir a
passagem do Córrego Andrézinho, sob a Rodovia SP-201, Prefeito Euberto Nemézio
Pereira de Godoy, em obras, de “guard rail” e sinalização de trânsito, com objetivo de
minimizar a probabilidade de acidentes; 09) – Ofício do Deputado Estadual Antonio
Carlos de Campos Machado, em atenção ao Requerimento nº 62/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que solicitou intercessão da Excelentíssima Senhora
Presidente da República, solicitando que determine estudos para que, nos moldes do
“Bolsa Família”, destinado a retirar pessoas da miséria e do denominado “Bolsa
Empresa”, destinado a socorrer empresas em dificuldades, seja criado o “Bolsa PróSantas Casas”, com dotações de verba a fundo perdido ou empréstimos com
generosos juros subsidiados pelo BNDES, como ocorre com outros segmentos
empresariais; 10) – Convite da Associação dos Praticantes da Arte Capoeira,
APACAP, para o GINCAP 2013, (Jogos Geração Interativa de Capoeira), e Encontro
Interestadual de Capoeira, dia 31/03/2013; 11) – Ofício do Deputado Estadual Antonio
Carlos de Campos Machado, encaminhando cópia da Proposta de Emenda nº
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01/2013, à Constituição do Estado de São Paulo; 12) – Telegrama do Ministério da
Saúde, nº 2704/MS/SE/FNS informando a liberação de recursos financeiros referente
ao Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar Comp 02/2013, (R$ 405.714,07); 13) – Telegrama do Ministério da Saúde,
nº 26/MS/SE/FNS informando a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) Comp 02/2013, (R$
46.024,88); 14) – Ofício nº 69/2013, da Câmara Municipal de Jaboticabal,
comunicando a Mesa Diretora para o Biênio 2013/2014; 15) – Ofício nº 40/2013, da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE, solicitando
a liberação de espaço para exposição dos trabalhos desenvolvidos pela APAE –
Pirassununga, para conhecimento de todos os edis; 16) – E-mail da Secretaria
Municipal da Saúde, encaminhando convite para o “Fórum Regional de Judicialização
da Saúde da Rede Regional de Atenção à Saúde – RRAS 14”, dia 16/03/2013; 17) –
Convite do Ministério Cristo Vive em Vós, para o culto de louvor e adoração ao nosso
Deus - “Paixão de Cristo”, em comemoração do Ministério Cristo em Vós, dias 15, 16
e 17/03/2013; 18) – Ofício nº 02/2013, do Clube dos Orquidófilos de Pirassununga,
solicitando propositura de Projeto de Lei junto a Prefeitura Municipal, que visa
designar uma verba anual, que tem a finalidade de dar suporte as despesas por esta
entidade durante o ano, afim de participar dos eventos dos calendário de exposições
da CAOB (Coordenadoria das Associações Orquidófilos do Brasil); 19) – Ofício nº
428/2013, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de
peças dos autos em epígrafe, que tratam das Contas Anuais da Câmara Municipal de
Pirassununga, exercício 2010; 20) – E-mail do Ambulatório de Especialidades
Médicas, encaminhando agenda referente aos horário de atendimento do corpo de
médicos plantonistas; 21) – E-mail da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano
do Estado de São Paulo, convidando para a 5ª Conferência Estadual das Cidades (5ª
CEC), dia 14/03/2013; 22) – Ofício do Departamento de Estradas de Rodagem, em
atenção ao Requerimento nº 27/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, que solicitou intercessão do Chefe da Seção Técnica RC
13.3 – DER, Engenheiro Og Fray, visando providenciar asfaltamento, cobertura e
bancos em ponto de ônibus localizado às margens da SP – 201 (KM 02), bem assim,
regularizar o desnível entre a pista e o acostamento; 23) – Requerimento do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia do Requerimento nº
432/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno (Mandato 20092012), bem como, da resposta enviada pelo Executivo Municipal através do Ofício
GAB nº 473/2012, objeto de informações financeiras do município; 24) – Ofício nº
08/2013, da Prefeita Municipal, convocando Sessão Legislativa Extraordinária, a fim
de deliberar sobre: Projeto de Lei, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1433 –
Construção Centro Dia do Idoso, na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano
Pluriaunual para o período de 2010 a 2013; Projeto de Lei que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 1433 – Construção Centro Dia do Idoso, na Lei nº 4.282, de 26 de
junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013; Projeto de
Lei que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, até o limite
de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), destinado a atender inclusão de nova ação nº
1433 – Construção Centro Dia do Idoso no orçamento vigente; Projeto de Lei que visa
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autorizar o Poder Executivo a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para fins que
específica e da providências correlatas; Projeto de Lei que visa autorizar inclusão de
nova ação nº 2483 – Realização de Cirurgias Eletivas, na Lei nº 3.894, de 7 de
dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013; Projeto de Lei
que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2483 – Realização de Cirurgias Eletivas,
na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2013; e Projeto de Lei que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial, até o limite de R$ 211.889,87 (duzentos e onze mil, oitocentos e
oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), destinados a atender inclusão de nova
ação nº 2483 – Realização de Cirurgias Eletivas no orçamento vigente; 25) – Ofício
GAB nº 137/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 08/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre a construção de Creche Municipal na Vila Santa Fé ; 26) –
Ofício GAB nº 138/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 09/2013, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sobre a presença de ambulantes da Avenida
Painguás; 27) – Ofício GAB nº 136/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 10/2013, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a criação da “Semana
de Música Gospel de Pirassununga”; 28) – Ofício GAB nº 149/2013, da Prefeita
Municipal, indicando o Senhor Anderson Oliveira Serezino, brasileiro, casado, para o
cargo de Administrador de Distrito de Cachoeira de Emas; 29) – Ofício nº 07/2013, da
Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
09/2013, que visa criar dispositivos na Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, que
estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2013.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 30) – Ofício nº 09/2013, da Prefeita Municipal de Pirassununga,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 10/2013, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 1433 – Construção Centro Dia do Idoso, na Lei nº 3.894, de 7 de
dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
31) – Ofício nº 10/2013, da Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 11/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
1433 – Construção Centro Dia do Idoso, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
32) – Ofício nº 11/2013, da Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 12/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial, até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
destinado a atender inclusão de nova ação nº 1433 – Construção Centro Dia do Idoso
no orçamento vigente. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 33) – Ofício nº 12/2013, da Prefeita
Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 13/2013,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo,
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por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para fins que
específica e da providências correlatas. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) – Ofício nº 13/2013, da
Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
14/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2483 – Realização de Cirurgias
Eletivas, na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o
período de 2010 a 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 35) – Ofício nº 14/2013, da Prefeita
Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 15/2013,
que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2483 – Realização de Cirurgias Eletivas,
na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 36) – Ofício nº 15/2013, da Prefeita Municipal de
Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 16/2013, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, até o limite de R$
211.889,87 (duzentos e onze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete
centavos), destinados a atender inclusão de nova ação nº 2483 – Realização de
Cirurgias Eletivas no orçamento vigente. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 37) – Ofício nº 16/2013, da
Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
19/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de
qualquer natureza e outras receitas concedendo a exclusão das multas e juros
moratórios e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 38) – Projeto de Emenda à Lei
Orgânica do Município de Pirassununga, nº 01/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, que visa alterar dispositivos da Lei Orgânica do Município para que
sejam mantidas a moralidade e a probidade na Administração Pública. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
39) – Projeto de Lei nº 17/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes
- “Nickson”, que visa denominar de “Hebe Nouer”, a Rua 05 do Loteamento “Jardim
Treviso”, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 40) – Projeto de Lei nº 18/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa denominar de “Nelson Augusto de
Sousa”, a Rua 06 do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. 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
Municipal: 41) – Indicação nº 191/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover o
asfaltamento das ruas do Loteamento Recanto dos Colibris; 42) – Indicação nº
192/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir um novo reservatório d´água na Vila
Santa Fé, para servir os bairros lá existentes, evitando-se a falta d´água nos finais de
semana no Jardim Bela Vista; 43) – Indicação nº 193/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
promover os reparos necessários na cadeira de dentista da Vila Santa Fé, ou faça sua
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substituição, se for o caso; 44) – Indicação nº 194/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
construir uma ciclovia paralelamente à Rodovia Prefeito Euberto Nemézio Pereira de
Godoy, SP-201, da área urbana central até o Distrito de Cachoeira de Emas; 45) –
Indicação nº 195/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a colocação de placas com o
nome das ruas na Vila Brás I e II, bem assim, a sinalização de trânsito; 46) –
Indicação nº 196/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de disponibilizar um ônibus escolar, na
saída das aulas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – ETEC
“Ten. Av. Gustavo Klug”, para percorrer caminho até o Terminal Rodoviário, visando
conferir segurança aos estudantes; 47) – Indicação nº 197/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de desbloquear a Rua Eni Albertina Castilho Krempell, permitindo o
acesso à Rua Frederico Ozanam, bem assim, solicitar a presença da Polícia Militar na
região; 48) – Indicação nº 198/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover a pintura
de faixa para pedestres defronte a E.E. Coronel Franco e Rotary Club, dando maior
segurança para as crianças atravessarem a rua quando da entrada e saída das aulas;
49) – Indicação nº 199/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de permitir o uso do complexo
aquático do CEFE Presidente Médice para alunos, monitores e pais de alunos que
participam do Programa “Escola da Família”, disponibilizando transporte para tanto;
50) – Indicação nº 200/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir redutor de
velocidade em frente a Mercearia do Valdir, proximidades da primeira rotatória na
saída para Cachoeira de Emas, prevenindo-se acidentes; 51) – Indicação nº
201/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar os reparos necessários na Praça do
Jardim Petrópolis, referente a concretização da construção de 70 metros de calçada;
52) – Indicação nº 202/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar na Rua dos Lemes,
defronte a Rodoviária, uma lixeira grande, para ser depositado os lixos dos
comerciantes e também dos moradores daquela região, evitando-se a colocação de
saco na calçada, que são rasgados por animais, ficando esparramados no passeio
público, causando uma situação constrangedora naquele local de embarque e
desembarque de passageiros; 53) – Indicação nº 203/2013, de autoria do Vereador
João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de instalar um posto médico no Bairro Itupeva, para dar atendimento às famílias lá
residentes, contando o posto com pelo menos um clínico geral, proporcionando
melhores condições de atendimento médico aqueles moradores; 54) - Indicação nº
204/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar o Programa “Acessa
São Paulo” na Vila Santa Fé para facilitar o acesso dos moradores do bairro; 55) –
Indicação nº 205/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
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Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a pintura
do solo defronte ao Supermercado Assis, na Rua Santa Efigênia, Vila Santa Fé para
que não dificulte a saída e entrada dos alunos da E.E. Prof. Dr. Renê Albers que se
localiza ao lado oposto dessa rua; 56) – Indicação nº 206/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de dotar a Rua Afonso Grisi, de mão única de
direção, propiciando aos carros de bombeiros maior agilidade nos atendimentos de
urgência, como também, minimizar as probabilidades de acidentes; 57) – Indicação nº
207/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar um projeto de turismo
junto a Cachoeira do Monte Sião; 58) – Indicação nº 208/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de determinar a troca de lâmpadas queimadas na quadra da ASCOBAR,
bem assim, reparos no quadro de energia elétrica, que sobre curto constantemente,
pode ser a causa das constantes queimas ds lâmpadas; 59) – Indicação nº 209/2013,
de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de dotar de mão única de direção, a Rua Capitão
Joaquim de Oliveira, sentido Centro/Bairro; 60) – Indicação nº 210/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de intimar o proprietário do lote localizado à Rua Major
Pereira nº 817, proximidades da Rodoviária, sob pena de os serviços serem
executados pela Municipalidade, arcando o proprietário relapso, com o pagamento da
taxa correspondente e legalmente previsível; 61) – Indicação nº 211/2013, de autoria
do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de emplacar os nomes das ruas do Jardim Luiz de Castro
Santos, regularizado, inclusive, o CEP do bairro junto aos Correios, facilitando a
entrega das correspondências que são endereçadas para os moradores daquela área
habitacional; 62) – Indicação nº 212/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
transferir de local a placa instalada defronte um imóvel em construção, pois a mesma
está atrapalhando o normal desenvolvimento das obras e, após concluída, dificultará a
saída de veículos do imóvel; 63) – Indicação nº 213/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir
praça de lazer no Jardim Itália; 64) – Indicação nº 214/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar
o recapeamento da Rua Ângelo Aldriguetti, Jardim Itália, e outras vias que necessitam
desse tipo de melhoramento; 65) – Indicação nº 215/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de programar
a data de liberação do vale-alimentação dos servidores para todo dia 15 do mês, em
atenção as reivindicações dos servidores; 66) – Indicação nº 216/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a colocação de placas nominativas na Vila Real; 67) – Indicação nº 217/2013,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de promover a reforma geral da quadra da Vila Pinheiro, arrumando as
traves do gol, trocando os vidros, colocando vasos sanitários, colocando portão e
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alambrado em toda extensão da quadra, instalando brinquedos de parque infantil,
construir no local uma quadra de vôlei de areia, atendendo assim, os anseios da
população residente naquele Bairro; 68) – Indicação nº 218/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
asfaltar a vicinal PNG-153, em atenção aos pedidos dos proprietários rurais que são
servidos por aquela estrada e também pelos usuários; 69) – Indicação nº 219/2013, de
autoriada Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de instalar aparelhos para ginástica na praça do Jardim Rosim,
proximidades da Rua Henrique Devitte; 70) – Indicação nº 220/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
implantar o Programa “Acessa São Paulo” na Zona Norte; 71) – Indicação nº
221/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a recolocação dos alambrados na
praça de lazer e esportes do Jardim São Valentim; 72) – Indicação nº 222/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de colocar à disposição dos pacientes que fazem tratamento em outras
cidades, mais um ônibus ou micro-ônibus para realizar o transporte para aquela
unidade médica, proporcionando maior conforto aos pacientes, que não necessitarão
passarem o dia todo, mesmo sendo atendidos no período da manhã, aguardando o
atendimento do último paciente, para só depois retornarem para casa; 73) – Indicação
nº 223/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar estudos no sentido de designar para
o Centro de Ginástica de Pirassununga, Antenor Jacinto de Souza - “Sinhô”, nos
horários de atividades noturnas, um guarda municipal; 74) – Indicação nº 224/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de implantar um Centro de Referência da Pessoa com Deficiência
(CRPD) nos moldes daquele em funcionamento na cidade de Santo André; 75) –
Pedido de Informações nº 18/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre a segurança dos ônibus da Municipalidade que são utilizados para o
transporte de alunos da rede municipal de ensino; 76) – Pedido de Informações nº
19/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a equiparação
salarial do valor da aula paga aos professores de educação física, em relação aos
demais professores da rede municipal de ensino; 77) – Pedido de Informações nº
20/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre restos de
contrução, demolição, podas de árvores e campim, no chamado Pátio 2 da Prefeitura
Municipal, ao lado do Horto Municipal; 78) – Pedido de Informações nº 21/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre
letras caixas com iluminação de leds no Palácio da Educação e Centro de
Convenções; 79) – Pedido de Informações nº 22/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, sobre informações a respeito das multas de trânsito
recentemente aplicadas no Município; 80) – Pedido de Informações nº 23/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre informações a respeito do Canil
Municipal; 81) – Pedido de Informações nº 24/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre prédios da Municipalidade alugados para terceiros; 82) –
Pedido de Informações nº 25/2013, de autoria do Vereador João Batista Pereira dos
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Santos, sobre a possibilidade de reativação da escola para o Ensino Fundamental I,
no Bairro Rural Itupeva; 83) – Pedido de Informações nº 26/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, a respeito de informações se estão inseridos no
calendário de atividades e programação da Secretaria Municipal de Saúde, os
seguintes eventos: “Semana Municipal da Conscientização e Prevenção às
Hepatites”; e “Semana Professor Daniel Caetano do Carmo de Conscientização e
Prevenção às Doenças Renais Crônicas”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos:
84) - Requerimento nº 85/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão
e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão ao Governador do Estado de São Paulo Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin Filho e ao Senhor Eng.º Og Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3
– D.E.R, para que se dignem exigir que as obras na Rodovia SP-225 sejam realizadas
as melhorias na Rodovia Prefeito Euberto Nemésio Pereira de Godoy (SP-201),
conferindo segurança aos usuários. Aprovado por unanimidade de votos; 85) Requerimento nº 86/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê
Macris visando a disponibilização do importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a
serem utilizados na aquisição de veículos para o setor de trânsito da Municipalidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 86) - Requerimento nº 87/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Fernando Capez visando a disponibilização do
importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a serem utilizados na aquisição de
veículos para o setor de trânsito da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 87) - Requerimento nº 88/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
José Carlos Vaz de Lima visando a disponibilização do importe de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) a serem utilizados na aquisição de veículos para o setor de
trânsito da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento
nº 89/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris visando a
disponibilização do importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a serem utilizados
na aquisição de veículos para o setor de trânsito da Municipalidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 89) - Requerimento nº 90/2013, de autoria dos Vereadores
João Batista de Souza Pereira e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito
por mais seis edis, solicitando intercessão do Governador do Estado de São Paulo,
Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, Secretário Estadual de Logística e
Transportes do Estado de São Paulo Dr. Saulo de Castro Abreu Filho, e Eng.º Og
Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R, visando realizar reformas no trevo da
Rodovia SP-225, localizado no pontilhão sobre a Rodovia Anhanguera, bem assim, a
construção de acessos e saídas funcionais e práticas para o motorista que advém de
Analândia e deseja ingressar em Pirassununga ou na Rodovia Anhanguera, tudo para
reduzir os riscos de acidentes. Aprovado por unanimidade de votos; 90) Requerimento nº 91/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
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Estadual Cauê Macris, visando a destinação de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil
reais) para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga –
APAE, para que a entidade realize o projeto para aprovação das instalações, pelo
Corpo de Bombeiros. Neste momento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho requereu que os Requerimentos nºs: 91 a 94/2013, a votação fosse
apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo, o Requerimento nº 91/2013 em
votação, foi aprovado por unanimidade de votos; 91) - Requerimento nº 92/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Roberto Massafera,
visando a destinação de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE, para que a entidade realize
o projeto para aprovação das instalações, pelo Corpo de Bombeiros. Aprovado por
unanimidade de votos; 92) - Requerimento nº 93/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Antonio Carlos Mendes Thame, visando
a destinação de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE, para que a entidade realize o
projeto para aprovação das instalações, pelo Corpo de Bombeiros. Aprovado por
unanimidade de votos; 93) - Requerimento nº 94/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando a destinação
de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirassununga – APAE, para que a entidade realize o projeto para
aprovação das instalações, pelo Corpo de Bombeiros. Aprovado por unanimidade de
votos; 94) - Requerimento nº 95/2013, de autoria dos Vereadores Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, Otacilio José Barreiros e João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de
congratulações à TV Mix Regional e ao apresentador Jailson Dorta de Toledo, pelo
comando do novo Programa “Comércio Mix”, iniciando as transmissões no último dia
25/02/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 95) - Requerimento nº 96/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações ao Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga pelo 40º
Aniversário de Fundação. Aprovado por unanimidade de votos; 96) - Requerimento nº
97/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão da Deputada Federal Aline Lemos Corrêa de Oliveira Andrade,
visando a implantação do Programa “Patrulha Rural Mecanizada”, junto à Secretaria
do Estado da Agricultura e Abastecimento. Aprovado por unanimidade de votos; 97) Requerimento nº 98/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Salvador Zimbaldi,
visando a implantação do Programa “Patrulha Rural Mecanizada”, junto à Secretaria
do Estado da Agricultura e Abastecimento. Aprovado por unanimidade de votos; 98) Requerimento nº 99/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais nove edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Salvador Zimbaldi,
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visando o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem destinados à
reforma da praça do Jardim das Laranjeiras. Aprovado por unanimidade de votos; 98)
- Requerimento nº 100/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Salvador Zimbaldi,
visando o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem destinados à
reforma da praça do Jardim São Valentim. Aprovado por unanimidade de votos; 99) Requerimento nº 101/2013, de autoria dos Veradores Luciana Batista e João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Salvador Zimbaldi, visando o importe de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) a serem destinados ao asfaltamento das estradas
municipais e vicinais da cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 100) Requerimento nº 102/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Theresinha Ament Mancin. Neste
momento, o Vereador Lorival César Oliveira Moraes requereu que fizesse 1 (um)
minuto de silêncio em homenagem póstuma, a todos os requerimentos de pesar,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, o Requerimento nº
102/2013 em votação, foi aprovado por unanimidade de votos; 101) - Requerimento nº
103/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Antenor de Barros. Aprovado por
unanimidade de votos; 102) - Requerimento nº 104/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Lucy Mello Silva Kettelhut. Aprovado por unanimidade de votos; 103) - Requerimento
nº 105/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Nelson Galvão. 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
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteados pelos Vereadores
Alcimar Siqueira Montalvão, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e Dr. José
Carlos Mantovani. 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 Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o
Vereador Dr. José Carlos Mantovani, sendo aparteado pelos Vereadores Jeferson
Ricardo do Couto e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Usou da palavra, a
já inscrita Vereadora Luciana Batista. Logo após, o já inscrito Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé” usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador
Milton Dimas Tadeu Urban. Em seguida, o Vereador inscrito João Batista de Souza
Pereira, usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, usou da palavra
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na Tribuna o já inscrito vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Por fim, o Vereador
inscrito Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador
Dr. José Carlos Mantovani. Em seguida, o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01)
– Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 05/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que visa denominar de “JOSÉ PEREIRA DA CRUZ”, a Rua 10, do
Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 02) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 06/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que visa denominar de “JOAQUIM THOMAZ DE
GODOY”, a Rua 08, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
07/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança
Pública, objetivando a mútua cooperação em atividades de segurança pública.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 08/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que visa denominar de “Inês Rizi”, a Rua 04, do Loteamento “Jardim
Treviso”, neste Município. 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 convidou às Autoridades
Constituídas, os Senhores Edis e a População em Geral, para a Audiência Pública,
que versará sobre os Projetos de Leis nºs: 10, 11, e 12/2013, sobre o Programa Construção Centro Dia do Idoso e Projeto de Lei nºs 14, 15 e 16/2013, que versa
sobre o Programa - Realização de Cirurgias Eletivas, dia 18/03/2013, às 19 horas na
Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
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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