CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Ata nº 2724 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
14 de maio de 2013. Ao décimo quarto dia do mês de maio do ano dois mil e treze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2724ª 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 2723 da Sessão Ordinária de 07 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. Neste momento,
requereu o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho a suspensão dos
trabalhos por até 10 (dez) minutos, para discussão de proposituras, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, o Senhor Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal de Negócios, Ano XVIII, nº
229; 02) – Revista Linha de Frente, no 2013, Edição nº 01; 03) – Prospecto do IBRAP,
sobre o curso nº 22; 04) – Informativo do Isata, sobre o curso nº 232; 05) – E-mail do
Deputado Itamar Borges, encaminhando mensagem de felicitações ao “Dia das
Mães”; 06) – E-mail da FAAP Ribeirão Preto, informando sobre os cursos com
matrículas abertas para o 2º Semestre de 2013; 07) – Ofício da Associação Paulista
de Municípios, sobre o 57º Congresso Estadual de Municípios, realizado de 02 a
06/04/2013; 08) – Ofício do Presidente da Câmara Vereador Otacilio José Barreiros,
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 04/2013;
09) – Convite do Coordenador Estadual dos Consegs, para o Encontro dos Conselhos
Comunitários de Segurança e Sociedade Civil na Região do Deinter CPI-9, dia
16/05/2013; 10) – E-mail do Secretário de Estado do Emprego e Relações do
Trabalho, para o Lançamento da Escola do Empreendedor Paulista, dia 20/05/2013;
11) – E-mail da Secretaria Municipal de Educação, informando a pedido da Secretaria
Municipal de Esportes sobre o evento Sócio Educativo gratuito para crianças de 05 a
11 anos, “Projeto Cidade Porto Seguro”; 12) – Convite da Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, para a Cerimônia de Lançamento do Programa
“Criando Valor pela inclusão da Pessoa com Deficiência nas Empresas e em Serviços
Públicos”, dia 15/05/2013; 13) – E-mail de Edimar, solicitando informações sobre a Lei
Municipal nº 4.325/2012; 14) – Convite da Associação de Moradores do Jardim São
Valentim, para o encontro com a Prefeita Cristina Aparecida Batista e Secretários de
Governo, dia 09/05/2013; 15) – Telegrama nº 57 do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Teto Municipal Rede
Psicossocial, (R$ 39.780,00); 16) – Requerimento do Vereador João Batista de Souza
Pereira, solicitando cópia do Requerimento nº 26/2013; 17) – Ofício do Diretor da
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – USP Pirassununga, Douglas
Emygdio de Faria, sugerindo, respeitosamente a entrega dos Títulos “Cidadão
Pirassununguense” e de “Honra ao Mérito” ao Magnífico Reitor da Universidade de
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São Paulo (USP), Professor Titular João Grandino Rodas; 18) – Ofício nº 20/2013, da
Procuradoria Geral do Município, encaminhando o Termo de Convênio nº 04/2013,
entabulado com a “Associação Comercial e Industrial de Pirassununga - ACIP”; 19) –
Ofício nº 151/2013, do Senador Eduardo Braga, em atenção ao Requerimento nº
182/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que encaminhou MOÇÃO
DE REPÚDIO à PEC 37, oficiando-se para conhecimento aos DD. Membros do
Ministério Público oficiante nesta Comarca, à Associação Paulista do Ministério
Público; ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São
Paulo; Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP e às
Lideranças do Congresso Nacional; 20) – Ofício nº 6570, do Comandante da
Academia da Força Aérea, em atenção ao Requerimento nº 161/2013, de autoria dos
Vereadores Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e Otacilio José Barreiros, que
consignou votos de congratulações ao Brig Ar Carlos Eduardo da Costa Almeida,
desejando as boas vindas e sucesso ao novo Comandante; e ao Maj Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, desejando felicidades e prosperidade nas novas funções que
assumirá; 21) – Ofício do Deputado Estadual Antonio Salim Curiati, em atenção ao
Requerimento nº 173/2013, de autoria de todos os edis, encaminhando MOÇÃO DE
APOIO ao Movimento de Repúdio ao Presídio à 5KM de Pirassununga” pelo brilhante
trabalho e luta por uma região mais segura e longe de crimes organizados; 22) –
Ofício nº 45/2013, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP, em atenção
à Indicação nº 30/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre à adequação do buraco existente na Avenida Brasil, nº 759; 23) –
Ofício da Procuradoria Geral do Município, em atenção ao Pedido de Informações nº
34/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre
o certame licitatório para a compra de remédios à população; 24) – Ofício nº 9660, do
Comandante da Academia da Força Aérea, em atenção ao Requerimento nº
128/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que consignou votos de
congratulações ao Coronel Especialista Controle de Tráfego Aéreo Márcio Sinicio pela
passagem de comando do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de
Pirassununga ao Capitão Especialista Controle de Tráfego Aéreo Bruno Pinto
Barbosa, dia 22/03/2013; 25) – Ofício nº 240/2013, da Associação Ambiental Paiquerê,
apresentado e solicitando apoio referente à proposta de Projeto de Implantação do
SIG – Sistema de Informação Geográfica no Município como ferramenta de Gestão na
Administração Municipal; 26) – Ofício nº 04/2013, da Secretaria Municipal de
Finanças, encaminhando os Balancetes referente aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2013, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 27) – Ofício GAB nº 402/2013, da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 40/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre
imóveis de propriedade da Municipalidade que são alugados para particulares e
imóveis que a Municipalidade aluga de particulares para implantação de setores
diversos; 28) – Ofício GAB nº 426/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 48/2013, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a realização de
compras emergenciais pela Administração Municipal atual; 29) – Ofício GAB nº
400/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 51/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
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sobre as reclamações de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de que as
unidades de atendimento, não raro, tem se recusado a atender os pacientes que não
portam o CARTÃO SUS ou CARTÃO-CIDADÃO, gerando justificável
descontentamento; 30) – Ofício GAB nº 399/2013, da Prefeita Municipal e Secretária
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 39/2013, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a a construção de campo de futebol na
Zona Sul do Município; 31) – Ofício GAB nº 412/2013, da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 185/2013, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que solicitou intercessão do
Deputado Federal Newton Lima Neto, em especial pelos moradores do Distrito de
Cachoeira de Emas e Vila Santa Fé, destinando o importe de R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais) a serem aplicados na aquisição e um caminhão
basculante e uma pá carregadeira; 32) – Ofício GAB nº 411/2013, da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº
177/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que solicitou
intercessão do Eng.º Og Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R para que
estude os meios de se construir na interseção do Anel Viário (Avenida Painguás) com
a Rodovia Prefeito Euberto Nemésio Pereira de Godoy (SP-201), uma rotatória, do
tipo daquela construída e que dá acesso ao Jardim Treviso, minimizando a
probabilidade de acidentes; 33) – Ofício GAB nº 423/2013, da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 52/2013,
de autoria dos Vereadores: Alcimar Siqueira Montalvão, João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, João Batista de Souza Pereira, José Carlos Mantovani, Luciana
Batista, Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros, sobre denúncia
apresentada pelo protocolo n. 1292, de 26.04.2013, relativamente a contratos públicos
para reforma das praças Belarmino Del Nero( Largo da Estação), Conselheiro Antonio
Prado e Igreja da Matriz, oriundos das Tomadas de Preço nºs: 19/2011 e 01/2012 ; 34)
– Ofício GAB nº 413/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 44/2013, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sobre a volta da pescaria dos aposentados
no Lago Municipal “Temístocles Marrocos Leite”; 35) – Ofício GAB nº 406/2013, da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 43/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre o
prêmio de assiduidade habitualmente pago aos servidores municipais; 36) – Ofício
GAB nº 407/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 45/2013, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sobre o problema do trânsito nas imediações da
rotatória da USP, com acesso à Zona Norte; 37) – Ofício GAB nº 415/2013, da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 46/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, sobre qual é o sistema
operacional de dados adotado e usado pela Prefeitura Municipal e pelo Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga (SAEP); 38) – Ofício GAB nº 408/2013, da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 47/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, sobre o Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pirassununga que não consta como
órgão habilitado para receber doações do Imposto de Renda; 39) – Ofício GAB nº
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422/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 49/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre a doação de 200 caminhões de terra após serviço de
terraplenagem no loteamento do Jardim Treviso, da Empresa Tomazi e Camargo; 40)
– Ofício GAB nº 424/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 50/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, sobre a recente implantação do serviço de fiscalização de trânsito;
41) – Ofício nº 70/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 73/2013, que visa autorizar a 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. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
42) – Ofício nº 69/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 72/2013, que visa autorizar a 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 –
Diretrizes Orçamentárias de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 43) – Ofício nº 71/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 74/2013, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o
limite de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), destinado a atender
despesas com a abertura de nova ação nº 2486 – Materiais de Consumo, Prestação
de Serviços e Equipamentos e Materiais Permanentes para atender o Convênio –
QUALIS UBS. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 44) – Ofício nº 73/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 76/2013, que visa autorizar a
inclusão de nova ação nº 1436 – Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé,
na Lei Municipal nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009 – Plano Plurianual de
Investimentos para o período 2010 a 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 45) – Ofício nº 74/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 77/2013, que visa
autorizar a 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 – Diretrizes Orçamentárias de
2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 46) – Ofício nº 75/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 78/2013, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 251.000,00 (duzentos e
cinquenta e um mil reais), destinado a atender despesas com a abertura de nova ação
nº 1436 – Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
47) – Ofício nº 76/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 79/2013, que visa autorizar a inclusão de novas ações nºs: 2485 –
Programa de Combate a Extrema Pobreza e 2381 – Bolsa Família IGD, na Lei nº
3.894, de 07 de dezembro de 2009 – Plano Plurianual de Investimentos para o
período 2010 a 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
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à matéria para darem os pareceres; 48) – Ofício nº 77/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 80/2013, que visa autorizar a
inclusão de novas ações nºs: 2485 – Programa de Combate a Extrema Pobreza e
2381 – Bolsa Família IGD, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012 – Diretrizes
Orçamentárias de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 49) – Ofício nº 78/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 81/2013, que visa
autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de
R$ 43.605,00 (quarenta e três mil, seiscentos e cinco reais), destinado a atender
despesas com a abertura de novas ações nºs: 2485 – Programa de Combate a
Extrema Pobreza e 2381 – Bolsa Família IGD. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 50) – Ofício nº
79/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
82/2013, que visa autorizar a 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.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 51) – Ofício nº 80/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 83/2013, que visa autorizar a 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 – Diretrizes Orçamentárias de 2013. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
52) - Ofício nº 81/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 84/2013, que visa autorizar a abertura de crédito adicional especial
destinado a atender inclusão de nova ação no orçamento vigente. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
53) - Ofício nº 82/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 85/2013, que visa aumentar o número de vagas dos empregos
permanentes mensalistas de Pintor e Biólogo, no quadro de servidores da
Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 54) - Ofício nº 72/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 75/2013, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial, destinado a atender convênio Programa
ProJovem Adolescente, contratação de Pessoal. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 55) - Ofício nº
85/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
86/2013, que dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de julho de
2011, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores municipais
do Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 56) - Ofício nº 63/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 66/2013, que dispõe sobre fixação de data-base para reajuste
das referências iniciais das escalas de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo e da Autarquia Municipal e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
57) - Ofício nº 65/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
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recebeu o nº 68/2013, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos,
inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º de maio de 2013 .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 58) - Ofício nº 66/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 69/2013, que visa reajustar os vencimentos dos servidores
ativos, inativos e pensionistas do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP,
a partir de 1º de maio de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 59) - Ofício nº 67/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 70/2013, que visa
autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos econômico-financeiros transferidos
aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 60) - Ofício nº
68/2013, da Prefeita Municipal, solicitando inclusão do Demonstrativo de Riscos
Fiscais e Providências 2014 referente ao Projeto de Lei nº 46/2013 que estabelece as
diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do Município para
exercício de 2014 e dá outras providências; 61) - Ofício nº 64/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 67/2013, que dispõe
sobre alteração do artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de junho de 2011, que dispõe sobre
a concessão de vale alimentação aos servidores municipais do Poder Executivo,
Legislativo e da Autarquia e dá outras providências; 62) - Ofício nº 84/2013, da
Prefeita Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei que recebeu o nº 67/2013,
que visa alterar o artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre a
concessão de vale alimentação aos servidores municipais do Poder Executivo,
Legislativo e da Autarquia e dá outras providências; 63) - Projeto de Lei nº 71/2013, de
autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 8% (oito por cento) os vencimentos
dos servidores ativos, inativo da Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de
maio de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 64) - Projeto de Resolução nº 06/2013, de autoria
da Mesa Diretora, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores
municipais do Poder Legislativo e dá providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 65) - Projeto
de Resolução nº 05/2013, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a fixação da
data-base para reajuste das referências iniciais das escalas de vencimentos dos
servidores do Poder Legislativo e dá outras providências. 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: 66) –
Indicação nº 409/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar câmeras de monitoramento
dentro e fora das unidades e órgãos de saúde do Município; 67) – Indicação nº
410/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com o Governo do Estado de
São Paulo para a construção de uma passarela elevada em Cachoeira de Emas
ligando as duas regiões, a do Restaurante Beira Rio e a do Restaurante César; 68) –
Indicação nº 411/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover a limpeza e corte de árvores
da Rua Ezequiel Pereira Tangerino Filho, Parque Clayton Malaman, bem assim,
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solicitar melhorias na iluminação pública da região; 69) – Indicação nº 412/2013, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de disponibilizar horário de ônibus, na Linha Cachoeira de
Emas/Santa Fé/Bela Vista, às 04h20min e às 23h30min; 70) – Indicação nº 413/2013,
de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de encaminhar Projeto de Lei para fomentar a Política
Municipal de mobilidade urbana, dando condições de criar um bilhete fácil; 71) –
Indicação nº 414/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a limpeza do terreno localizado
à Rua Lauro Wadt, Jardim Verona II, ao lado do nº 512, notificando o proprietário da
limpeza e da necessidade de manter limpo o local; 72) – Indicação nº 415/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a vistoria das tampas dos bueiros em nosso
Município e adequar para que fiquem no mesmo nível da rua onde estão localizadas;
73) – Indicação nº 416/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de tornar mão única de
direção, no sentido centro/bairro, a Avenida Joaquim Cristóvão, no trecho
compreendido entre a Avenida Newton Prado e Avenida Caetano Denófrio, visando a
desobstrução do tráfego da região; 74) – Indicação nº 417/2013, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de implantar redutores de velocidade na Rua José Bonifácio, esquina
com Rua Major Feliciano para evitar novos acidentes no local; 75) – Indicação nº
418/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar a pintura de faixas e sinalização de
trânsito no Anel Viário, trecho entre a Avenida Painguás até a Rodovia Prefeito
Euberto Nemésio Pereira de Godoy – SP-201, proporcionando maior segurança para
os condutores de veículos que transitam por aquela via; 76) – Indicação nº 419/2013,
de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar lixeiras ambientais
subterrâneas em nossa cidade; 77) – Indicação nº 420/2013, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de abrir a continuação da Rua Antônio Del Nero, Vila Brás; 78) –
Indicação nº 421/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de armazenar a
água nos chafarizes da cidade quando não estivesse em uso, desde que seja por
período pequeno para não servir de criadouro para insetos; 79) – Indicação nº
422/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar as melhorias no Centro
de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”, como falta de materiais, cartucho para
impressão de receitas dentre outros documentos; 80) – Indicação nº 423/2013, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir uma quadra de esportes, na Vila
Santa Fé, para uso exclusivo das crianças; 81) – Indicação nº 424/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de implantar as melhorias citadas na quadra de esportes da
Vila Santa Fé; 82) – Indicação nº 425/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
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Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar as melhorias na Unidade Básica de Saúde da Família de Cachoeira de Emas,
como falta de materiais, toalhas para enxugar a mão, balança infantil, medidor de
pressão, macas e escada para paciente subir na maca, falta lâmpadas, etc.; 83) –
Indicação nº 426/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de fomentar e auxiliar as
casas e comunidades de recuperação de dependentes químicos de nossa cidade para
que as mesmas busquem o credenciamento e participem do programa “Cartão
Recomeço”; 84) – Indicação nº 427/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de designar, no período noturno, um Guarda Municipal para exercer suas atividades
no Posto de Atendimento Médico – PAM da Zona Norte, propiciando maior segurança
aos servidores que lá trabalham, como também aos usuários daquele Posto Médico;
85) – Indicação nº 428/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de criar um concurso cultural para nova
gravação do Hino de Pirassununga; 86) – Pedido de Informações nº 53/2013, de
autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, sobre um ônibus escolar,
adquirido na Administração Municipal anterior, que, embora tenha o adesivo de
cadeirante, não possui respectivo equipamento de acessibilidade; 87) – 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; 88) –
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;
89) – Pedido de Informações nº 56/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, a respeito de informações sobre como está sendo feita a construção do
viaduto de acesso ao Jardim Treviso. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos:
90) - Requerimento nº 227/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, 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 66/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
dispõe sobre fixação de data-base para reajuste das referências iniciais das escalas
de vencimentos dos servidores do Poder Executivo e da Autarquia Municipal e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 91) - Requerimento nº
228/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, 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 68/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
reajustar em 8% (oito por cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativo e
pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º de maio de 2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 92) - Requerimento nº 229/2013, de autoria do Vereador Dr.
José Carlos Mantovani, 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 69/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa reajustar em 8% (oito por cento) os
vencimentos dos servidores ativos, inativo e pensionistas do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga - SAEP, a partir de 1º de maio de 2013. Aprovado por
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unanimidade de votos; 93) - Requerimento nº 230/2013, de autoria do Vereador Dr.
José Carlos Mantovani, 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 70/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar em 8%
(oito por cento) os recursos econômico-financeiros transferidos aos pensionistas
municipais beneficiários do IPESP, a partir de 1º de maio de 2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 94) - Requerimento nº 231/2013, de autoria do Vereador Dr.
José Carlos Mantovani, 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 71/2013, de
autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 8% (oito por cento) os vencimentos
dos servidores ativos, inativo da Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de
maio de 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 95) - Requerimento nº 232/2013,
de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, 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 86/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa alterar o artigo 3º da Lei
nº 4.130, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação
aos servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos; 96) - Requerimento nº 233/2013,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Resolução nº 05/2013, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a fixação da
data-base para reajuste das referências iniciais das escalas de vencimentos dos
servidores do Poder Legislativo e dá outras providências. Aprovado por unanimidade
de votos. 97) - Requerimento nº 234/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Resolução nº 06/2013, de autoria da
Mesa Diretora, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores
municipais do Poder Legislativo e dá providências. Aprovado por unanimidade de
votos; 98) - Requerimento nº 235/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira
Montalvão e João Batista de Souza Pereira e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Comandante da Academia da Força Aérea,
Brig Ar Carlos Eduardo da Costa Almeida, pela realização entre os dias 02 e 10 de
maio, a Academia da Força Aérea realizou a XLI INTERAFA, as olimpíadas internas
entre os Esquadrões do Corpo de Cadetes da Aeronáutica. Aprovado por unanimidade
de votos; 99) - Requerimento nº 236/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira
Montalvão e Luciana Batista, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de
congratulações à Senhora Secretária Municipal de Promoção Social Márcia dos
Santos Lourenço, à Senhora Secretária Municipal de Educação Profª. Yara Aparecida
Bernardi Antonialli e à Presidente do Fundo Social de Solidariedade Rita Aparecida de
Campos Gaspar, pela realização da cerimônia de entrega das roupas arrecadadas por
nossas crianças para a Campanha do Agasalho 2013. Aprovado por unanimidade de
votos; 100) - Requerimento nº 237/2013, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo
do Couto e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações ao Exército Brasileiro e seu 13º Regimento
de Cavalaria Mecanizado, pela passagem do “Dia da Cavalaria”, dia 11/05/2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 101) - Requerimento nº 238/2013, de autoria do
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Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações aos Enfermeiros pela passagem de seu dia em
12/05/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 102) - Requerimento nº 239/2013,
de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais
sete edis, consignando votos de congratulações ao Conselho Comunitário de
Segurança de Pirassununga, pela comemoração dos seus 15 anos de existência em
nosso Município, dia 14/05/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 103) Requerimento nº 240/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais cinco edis, solicitando intercessão da
Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
Laura Laganá para que autorize a instalação de um Curso Técnico de Turismo junto à
unidade pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos; 104) - Requerimento
nº 241/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Darci Domingos. Aprovado por
unanimidade de votos. Aprovado por unanimidade de votos; 105) - Requerimento nº
242/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Apecida Moreira Longoar. Aprovado por unanimidade de
votos; 106) - Requerimento nº 243/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Paschoal De Carli. 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 Milton Dimas Tadeu Urban. Em seguida, usou da palavra o já inscrito
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sendo aparteado pelos
vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Luciana Batista, Jeferson
Ricardo do Couto e Dr. José Carlos Mantovani. Inscrito o Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, dispensou o uso da palavra e concedeu seu tempo no expediente para
fazer uso da palavra o Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. A seguir,
usou da palavra o Vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”.
Logo após, o já inscrito vereador Dr. José Carlos Mantovani, usou da palavra, sendo
aparteado pelos Vereadores: Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana
Batista e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Usou da palavra o Vereador
inscrito João Batista Pereira de Souza. Em seguida o já inscrito Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra. Logo após, usou da palavra o
vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, sendo aparteado pelo Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. 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,
passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
66/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre fixação de data-base para
reajuste das referências iniciais das escalas de vencimentos dos servidores do Poder
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Executivo e da Autarquia Municipal e dá outras providências. Neste momento, o
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que os Projetos de
Leis nºs: 66, 68, 69, 70 e 71/2013; e Projetos de Resolução nºs: 05, e 06/2013, a
votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto,
sendo o pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Projeto
de Lei nº 66/2013 foi aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 68/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
reajustar em 8% (oito por cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativo e
pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º de maio de 2013. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
69/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa reajustar em 8% (oito por cento) os
vencimentos dos servidores ativos, inativo e pensionistas do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga - SAEP, a partir de 1º de maio de 2013. Aprovado por
unanimidade de votos. 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
70/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
reajustar em 8% (oito por cento) os recursos econômico-financeiros transferidos aos
pensionistas municipais beneficiários do IPESP, a partir de 1º de maio de 2013.
Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 71/2013, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 8% (oito por
cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativo da Câmara Municipal de
Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2013. Aprovado por unanimidade de votos.
06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Resolução nº 05/2013, de autoria
da Mesa Diretora, que dispõe sobre a fixação da data-base para reajuste das
referências iniciais das escalas de vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e
dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 07) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Resolução nº 06/2013, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores municipais do
Poder Legislativo e dá providências. Aprovado por unanimidade de votos. 08) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 86/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa alterar o artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011, que
dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores municipais do Poder
Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras providências. Foram apresentadas
as Emendas nºs: 01 e 02/2013, as quais foram lidas pelo Secretário e receberam
pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Primeira e
Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 86/2013 foi aprovado por unanimidade de
votos, bem como as emendas apresentadas. 09) - Segunda Discussão do Projeto de
Lei nº 45/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, que visa
denominar de “Ermínio Viotto”, a Rua Um, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos. 10) – Primeira Discussão do Projeto
de Lei nº 42/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar dispositivos da Lei nº
3.469, de 20 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.982, de 2 de julho de 2010, que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA e dá outras
providências. Foram apresentadas as Emendas nºs: 01 e 02/2013, as quais foram
lidas pelo Secretário e receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 42/2013 foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como as emendas apresentadas. 11) –
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Primeira Discussão do Projeto de Resolução nº 04/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que visa alterar dispositivo na Resolução nº 189, de 03 de
maio de 2012, que fixa o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2013 a 2016. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres
verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Primeira Discussão, o
Projeto de Resolução nº 04/2013 foi rejeitado por 09 (nove) 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. Milton Dimas Tadeu Urban, sendo aparteado pelo Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão. Não havendo mais vereadores inscritos, 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.

- 12 -

