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Ata nº 2721 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
23 de abril de 2013. Ao vigésimo terceiro dia do mês de abril do ano dois mil e treze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2720ª 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 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 2720
da Sessão Ordinária de 16 de abril 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 presentes. Logo após, o Senhor
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP
sobre os curso nºs: 37 e 70; 02) – Informativo “A Propaganda é a Alma do Negócio”,
Ano I, nº 01; 03) – Prospecto da Masterlegis, só o curso de Capacitação de
Vereadores; 04) – Jornal “Força SP”, Ano 09, nº 90, de 04/2013; 05) – Ofício Especial
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, convidando para o “Ciclo de Debates
com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais – 2013”, dia 03/05/2013; 06) – Ofício do
Conselho Nacional de Juventude – Conjuve, encaminhando o manual, “Reflexões
Política Nacional de Juventude, 2003/2010”; 07) – Convite da Prefeitura Municipal de
Santa Cruz da Conceição, para o 60º Aniversário de Emancipação Político
Administrativa de Santa Cruz da Conceição; 08) – Convite da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para o Encontro com Alunos e
Professores do Programa de Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza “Inglês sem
Fronteiras”, dia 24/04/2013; 09) – Convite da Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, para a Cerimônia de Entrega do “Ambulift para o Aeroporto
de Presidente Prudente”, dia 19/04/2013; 10) – Ofício nº 38/2013 da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, solicitando gravação de sessão com pronunciamento do exvereador Antonio Carlos Duz; 11) – E-mail de Pirassununga NEWS, sobre
atendimento médico realizado no Centro de Especialidades Médicas, CEM; 12) –
Ofício nº 21/5348, da Academia da Força Aérea, acusando e agradecendo o
recebimento do Requerimento nº 129/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes, que enviou votos de congratulações pelo 72º Aniversário de criação e
pelo “Dia do Especialista da Aeronáutica”; 13) – Ofício nº 15/2013, da Procuradoria
Geral do Município, encaminhando o Termo de Convênio nº 47/2012, entabulado com
a “Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga”; 14) – Ofício nº
14/2013, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando o Termo de Convênio nº
48/2012, entabulado com o “Lar de Transição Casa da Fraternidade”; 15) – Ofício
GAB nº 317/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 35/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre o atendimento na área da saúde; 16) – Ofício GAB nº
295/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao
Requerimento nº 140/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
solicitou intercessão do Deputado Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira para que
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interceda por Pirassununga e pelos alunos atendidos na Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE, destinando o importe de R$100.000,00 (cem mil reais) a
serem aplicados na ampliação dos trabalhos da Entidade; 17) – Ofício GAB nº
314/2013, da Secretária Municipal de Governo, solicitando a expedição de 03 (três)
certidões de exercício de cargo de Prefeito; 18) – Ofício GAB nº 308/2013, da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 37/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre as
obras para construção da Nova Captação de Água do Rio do Roque, iniciadas na
gestão passada, mas que atualmente se encontram paradas; 19) – Ofício GAB nº
309/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 36/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre a realização de reunião pública na qual o Executivo
Municipal prestou informações sobre as finanças recebidas da gestão anterior, no
último dia 03/04/2013; 20) – Ofício nº 42/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 42/2013, que visa alterar dispositivos da Lei nº 3.469,
de 20 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.982, de 02 de julho de 2010, que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 21) – Ofício nº 43/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 43/2013, que dispõe sobre a
instituição da Ouvidoria da Guarda Municipal. 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: 22) –
Indicação nº 341/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar nas dependências da EMEIEF
“Catharina Sinotti”, um parque infantil, atendendo-se assim, reivindicações antigas dos
dirigentes daquele estabelecimento de ensino; 23) – Indicação nº 342/2013, de autoria
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de destacar sala na Secretaria Municipal de Saúde, para agendamento
de viagens para consultas médicas, com ambulâncias, para evitar o deslocamento do
Munícipe à Central de Ambulâncias; 24) – Indicação nº 343/2013, de autoria dos
Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa
Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar a
substituição das lâmpadas que se encontram queimadas, nas entradas que dão
acesso à Vila Santa Fé; 25) – Indicação nº 344/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de recapear
e tapar os buracos do leito asfáltico da Rua José Carlos Leme Franco Guimarães,
Jardim Margarida; 26) – Indicação nº 345/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir
em nossa cidade um Centro para treinamento dos esportistas praticantes de artes
marciais, visando seus treinamentos para disputas de Campeonatos Municipais e
Estaduais, onde representarão as cores de nossa cidade; 26) – Indicação nº
346/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a poda dos galhos das árvores
existentes no quarteirão da Escola “General Asdrúbal da Cunha”, evitando-se
acidentes; 27) – Indicação nº 347/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar a
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notificação do proprietário do terreno localizado na Rua Elizabete Aparecida Galeni, nº
269, Jardim Millenium, para que efetue a limpeza de seu imóvel, urgentemente, sob
pena da Prefeitura realizar os serviços e cobrar a taxa respectiva; 28) – Indicação nº
348/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de instalar câmeras de monitoramento nas áreas
rurais da cidade para diminuição das ocorrências criminais no campo, a exemplo do
que vem acontecendo em outros Município; 29) – Indicação nº 349/2013, de autoria
do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar uma vistoria defronte aos blocos do
Conjunto Habitacional do Jardim Anversa, que descreveram haver um odor muito forte
que advém das caixas de esgoto desse condomínio; 30) – Indicação nº 350/2013, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de autorizar que o Grupo Escoteiros do Ar
se reúna no Centro Comunitário do Jardim Anversa, ou alugue esse local, para
fomentar práticas saudáveis nas crianças e jovens de nossa cidade, especialmente
daquela Comunidade; 31) – Indicação nº 351/2013, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de contratar empresa especializada para resolver o problema com os
pombos que frequentam a praça central e escolas de nosso Município, pois podem
transmitir doenças aos alunos e demais funcionários das escolas, como também aos
Munícipes que frequentam a praça central, local da concentração das aves; 32 ) –
Indicação nº 352/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de desbloquear o
final da Avenida do Jardim Treviso, onde existe um monte de terras, para dar acesso
as ruas do Jardim das Laranjeiras e Jardim Rio Residence Verde, naquele ponto de
junção entre as ruas; 33) – Indicação nº 353/2013, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de tomar urgentes providências quanto aos alagamentos que ocorrem
no Jardim Limoeiro; 34) – Indicação nº 354/2013, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de promover vistoria no galpão da Igreja Católica São José Operário,
Vila Santa Fé, viabilizando a possibilidade de ceder materiais para sua reforma,
propiciando que aquela comunidade continue a realizar eventos no local, visando
arrecadar fundos e outros bens, para a comunidade mais carente daquela Vila; 35) –
Indicação nº 355/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar que
sejam realizados os rebaixamentos de guias, em todas as ruas da cidade, onde ainda
não existam, propiciando melhores condições de ir e vir dos cadeirantes; 36) –
Indicação nº 356/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar as
melhorias citadas na praça localizada ao lado da Faculdade de Engenharia e
Agrimensura, Jardim Lauro Pozzi; 37) – Indicação nº 357/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de regulamentar e regularizar os cargos de Encarregados,
que exercem suas funções no Pátio, passando-os para o cargo de Chefia, fazendo
assim, a esses servidores a justiça esperada; 38) – Indicação nº 358/2013, de autoria
da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
-3-

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

de promover a pintura de faixas para pedestres, lombadas, e ouras sinalizações de
trânsito, na Vila Pinheiro, conferindo maior segurança aos moradores da região; 39) –
Indicação nº 359/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar seja realizado o revestimento
(tapeçaria) da maca da sala de ginecologia e obstetrícia do Posto de Atendimento
Médico - PAM da Zona Norte; 40) – Indicação nº 360/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover a
pintura das faixas para pedestres e lombadas, existentes nas ruas e avenidas do
Jardim Eldorado, conferindo maior segurança para os motoristas que por ali transitam,
bem assim, para os pedestres, em atenção às reivindicações dos motoristas daquele
Bairro; 41) – Indicação nº 361/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a pintura de solo e
colocação de sinalização de trânsito no Jardim Europa, visando dar maior segurança
ao trânsito e aos pedestres; 42) – Indicação nº 362/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover
as reformas necessárias na praça da Vila Guilhermina, realizando a troca de
lâmpadas queimadas e instalação de bancos, pois no local só existem manilhas,
impróprias para uso dos usuários daquela praça pública; 43) – Indicação nº 363/2013,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar, em nossa cidade, o casamento comunitário, para os casais
que não têm condições financeiras de custear a realização da cerimônia; 44) –
Indicação nº 364/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de pagar ao
varredor de rua, o adicional de insalubridade, em grau que considerar justo, sem
prejuízo dos equipamentos de proteção individual a esses servidores; 45) – Indicação
nº 365/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de instalar um elevador no Centro de Convenções
“Professor Doutor Fausto Victorelli”, visando facilitar a acessibilidade de idosos e
pessoa deficiente ao piso superior onde são realizados eventos culturais; 46) – Pedido
de Informações nº 43/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre
o prêmio de assiduidade habitualmente pago aos servidores municipais; 47) - 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”; 48) - 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; 49) - 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); 50) - 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 de doações do Imposto de Renda. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 51) - Requerimento nº 174/2013, de autoria do Vereador Dr. José
Carlos Mantovani, e subscrito por mais cinco edis, para que seja incluído na Ordem do
Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 33/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2484 – Implantação da
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Praça de Exercício do Idoso, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano
Plurianual para o período de 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 52) - Requerimento nº 175/2013, 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 34/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2484 – Implantação da Praça
de Exercício do Idoso, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 53) - Requerimento nº 176/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani, e subscrito por mais cinco edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 35/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, até o
limite de R$ 15.825,00 (quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais), destinado a
atender a inclusão de nova ação nº 2484 – Implantação da Praça de Exercício do
Idoso no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 54) –
Requerimento nº 177/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, solicitando 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. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 55) – Requerimento nº 178/2013, de autoria dos
Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações à 3ª Companhia de Polícia
Militar de Pirassununga, na pessoa do Comandante Capitão PM Carmo Augusto de
Oliveira Vasques, pela realização do Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência – PROERD, dia 12/04/2013. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 56) – Requerimento nº 179/2013, de autoria do Vereador João Batista de
Souza Pereira, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Eng.º Og
Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R para que estude 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 – SP201, proporcionando maior segurança para os condutores de veículos que transitam
por aquela via. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 57) Requerimento nº 180/2013, de autoria dos Vereadores João Batista de Souza Pereira
e Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Secretário
Estadual de Gestão Pública Davi Zaia para que autorize a implantação de uma
agência ou posto do Programa Poupa Tempo, em Pirassununga, facilitando a vida de
nossa população. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 58) Requerimento nº 181/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, nosso querido “Quartel” pela passagem de mais um “Dia do
Exército”, dia 19/04/2013. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 59) Requerimento nº 182/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais seis edis, encaminhando 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-5-
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Geral de Justiça do Estado de São Paulo; Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público – CONAMP e às Lideranças do Congresso Nacional. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 60) - Requerimento nº 183/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, encaminhando
MOÇÃO DE APOIO ao Deputado Estadual Fernando Capez, mui digno Relator do
Projeto de Lei Complementar nº 61/2011, no sentido de que contemple, através de
Emenda, se for o caso, a Centenária Comarca de Pirassununga, com a criação da
Vara do Juizado Especial e da 4ª vara Judicial de Pirassununga. 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.
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.
Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”. Logo após, usou da palavra o já inscrito Vereador
João Batista de Souza Pereira, sendo aparteado pelo Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Usou da palavra o Vereador inscrito Jeferson
Ricardo do Couto. Logo após, o já inscrito Vereador Dr. José Carlos Mantovani, usou
da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”.
Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, sendo
aparteado pelos vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, João
Batista de Souza Pereira e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Em
seguida, o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 33/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2484 – Implantação da Praça de Exercício do
Idoso, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período
de 2010 a 2013. Neste momento, a Vereadora Luciana Batista requereu que os
Projetos de Lei nºs: 33, 34 e 35/2013, a votação fosse apreciada em bloco em razão
da matéria tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº
33/2013 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) - Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 34/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2484 – Implantação da Praça de Exercício
do Idoso, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 35/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, até o
limite de R$ 15.825,00 (quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais), destinado a
atender a inclusão de nova ação nº 2484 – Implantação da Praça de Exercício do
Idoso no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 30/2013, de autoria do Vereador Dr. Milton
Dimas Tadeu Urban, que visa denominar de LUIZ FERNANDO DO COUTO, a Rua
Sete, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. Neste momento, o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que os Projetos de Lei nºs: 30,
31, 32, 36, 37 e 38/2013, a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria
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estar em Segunda Discussão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. Colocado em Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 30/2013 foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) – Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 31/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, que visa denominar de JOÃO DE OLIVEIRA, a Rua Doze, do Loteamento
“Jardim Treviso”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
06) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 32/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre aumento de vagas de empregos de Professor Coordenador
no quadro de servidores da municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 07) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 36/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, visa aumentar o número de vagas do emprego permanente
mensalista de Técnico de Enfermagem e Técnico de Segurança do Trabalho, no
quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 08) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 37/2013, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, visa instituir o Programa de Controle de
Natalidade de Animais Domésticos no Município de Pirassununga e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 09) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 38/2013, de autoria do Vereador João Batista de
Souza Pereira, que visa denominar de ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PENTEADO
JÚNIOR, a Rua Particular (S.47) que se inicia na Estrada Municipal PNG-060 (PI-256
– Fernando Luiz Landgraf), confrontando com a propriedade de Mário Tassoni Filho e
outros, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 10) Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 41/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Pirassununguense
de Aposentados – APA, objetivando a prestação de serviços de atendimento
ambulatorial, procedimento e compromissos com a finalidade de garantir de forma
suplementar a assistência médica preventiva no âmbito do SUS em Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 11) - Primeira Discussão do
Projeto de Resolução nº 03/2013, de autoria da Mesa Diretora, visa incluir dispositivos
na Resolução nº 175, de 23 de abril de 2009, a CÂMARA NET. 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. 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. Não havendo mais vereadores inscritos, após
reassumir os trabalhos, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente sessão, tendo
faltado à mesma o Verador Milton Dimas Tadeu Urban. 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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