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Ata nº 2734 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
23 de julho de 2013. Ao vigésimo terceiro dia do mês de julho do ano dois mil e treze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2734ª 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 2733 da Sessão Ordinária de 16 de julho de 2013, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse com
a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho pediu a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o
Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Convite da
Fupesp, para a “9ª Copa Fupesp de Futebol”, de 07 a 11/2013; 02) – Manual do
Senador Renan Calheiros, “Redução da Conta de Luz”; 03) – Convite da Prefeita
Municipal para a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Pirassununga, sobre
o tema “Resíduos Sólidos”, de 23 a 25/07/2013; 04) – Convite da Secretaria Municipal
de Educação, para o Desfile em Comemoração ao Aniversário da Cidade, dia
06/08/2013; 05) – Telegrama do Senador Wellington Dias, em atenção ao
Requerimento nº 338/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que encaminhou MOÇÃO DE APOIO ao Projeto de Lei nº 1.023/2011 de
autoria do Deputado Federal Espiridião Amin Helou Filho que altera disposições sobre
a cobrança do pedágio, concedendo isenção de pedágio em rodovias federais para
quem comprovar residência fixa ou atividade profissional onde houver praças de
cobrança da tarifa; 06) – Telegrama nº 3176/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde,
informando sobre a liberação de recursos financeiros referente o Pagamento de
Agentes Comunitários de Saúde, Comp 06/2013, (R$ 77.900,00); 07) – Requerimento
do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, solicitando cópia do Pedido de
Informações nº 70/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão,
Luciana Batista, João Batista de Souza Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, Dr. José Carlos Mantovani e Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, bem como,
cópia da respectiva resposta enviada pelo Poder Executivo; 08) – E-mail da Secretaria
da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – USP, confirmando a
presença do Vice-Diretor em exercício, Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral, na
Sessão Solene alusiva ao transcurso do Centésimo Nonagésimo Aniversário de
Fundação do Município e entrega de Títulos Honoríficos, dia 01/08/2013; 09) – Ofício
nº 245/2013, do Senador Eduardo Braga, acusa o recebimento do Requerimento nº
338/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
encaminhou MOÇÃO DE APOIO ao Projeto de Lei nº 1.023/2011 de autoria do
Deputado Federal Espiridião Amin Helou Filho que altera disposições sobre a
cobrança do pedágio, concedendo isenção de pedágio em rodovias federais para
quem comprovar residência fixa ou atividade profissional onde houver praças de
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cobrança da tarifa; 10) – Ofício da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e
Competitividade, encaminhando Revista que destaca as principais ações e conquistas
do órgão nos últimos 4 anos, Edição nº 1; 11) – Ofício nº 11/2013, do Secretário
Municipal de Finanças, Lucas Alexandre da Silva Porto, encaminhando os balancetes
referente ao mês de 06/2013, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 12) – Ofício
GAB nº 596/2013, do Secretário Municipal de Governo, solicitando 01 (uma) cópia
autenticada do Termo de Posse da Prefeita; 12) – Ofício GAB nº 586/2013, da Prefeita
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 80/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre os membros da Diretoria
do Fundo Social de Solidariedade; 13) – Ofício nº 52/2013, da Procuradoria Geral do
Município, encaminha o Termo de Convênio nº 29/2013, entabulado com o “Lar das
Crianças do Menino Deus”; 14) – Ofício nº 50/2013, da Procuradoria Geral do
Município, encaminha o Termo de Convênio nº 24/2013, entabulado com a
“Associação Beneficente Alda Miranda Matheus”; 15) – Ofício nº 51/2013, da
Procuradoria Geral do Municipal, retifica e solicita a troca da primeira folha contendo
as informações corretas, referente o Termo de Convênio nº 22/2013, entabulado com
a Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA; 16) – Ofício nº 2670/2013,
da Camara Municipal de Limeira, convidando para o 1º Seminário Regional sobre
Comunicação e Marketing Legislativo, dia 25/07/2013; 17) - Ofício nº 128/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 127/2013, que
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a União por intermédio da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 18) - Ofício nº 135/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 128/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando e
execução do Programa de Proteção Social Básica e Especial. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
19) - Ofício nº 136/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 129/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Associação Nosso Desafio Pirassununga, objetivando a execução do Programa
Estadual de Proteção Social Básica e Especial. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 20) - Ofício nº
137/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
130/2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, do Fundo
Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) - Ofício nº
129/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
126/2013, que visa autorizar o Município de Pirassununga a doar à Fazenda do
Estado de São Paulo, imóvel de sua propriedade, matriculado no Cartório de Registro
de Imóveis sob o nº 32.281. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 22) - Ofício nº 131/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando mensagem aditiva ao Projeto de Lei que recebeu o nº
120/2013, que dispõe sobre criação de empregos em comissão de Diretor do
Departamento Municipal de Trânsito e Assistente do Diretor do Departamento
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Municipal de Trânsito 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: 23) Indicação nº 531/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal e Mesa Diretora do Poder Legislativo, verifique a possibilidade
implantar sistema de acesso exclusivo de servidores para consulta de holerite e
demais documentos referente a seus vencimentos e registros funcionais, via Internet,
facilitando o acesso do servidor e ainda economizando na emissão de papel por parte
da Municipalidade; 24) - Indicação nº 532/2013, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
implantar coleta de lixo variados, pelo menos a cada 15 dias nos Bairros da cidade,
intercalando com a coleta de lixo doméstico que é feita semanalmente; 25) - Indicação
nº 533/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de colocar um redutor de velocidade na Rua
Siqueira Campos, altura do número 2.784, para evitar acidentes do local; 26) Indicação nº 534/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a limpeza geral dos aviões que
se encontram instalados nos locais acima informados, realizando a pintura dos
mesmos, se necessária, conservando assim, nosso cartão-postal, que representa a
existência da Academia da Força Aérea em nossos domínios, bem como, a
Esquadrilha da Fumaça, que tem levado o nome da Terra Corimbatá onde realizam
suas demonstrações aéreas; 27) - Indicação nº 535/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
promover a poda da grama do campo de futebol do Jardim Olímpio Felício,
atendendo-se assim, reivindicações dos esportistas daquela área habitacional que
fazem uso daquela praça esportiva; 28) - Indicação nº 536/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar a poda das árvores daquela rua, bem assim, designar
varredores de rua, em atenção às reivindicações dos residentes naquela área ; 29) Indicação nº 537/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar a vistoria na rede de
iluminação pública da Rua Manaus, Vila Belmiro, promovendo as substituições das
lâmpadas queimadas, em essencial aquele poste defronte ao número 1.894, da rua
acima informada, atendendo reivindicações dos moradores; 30) - Indicação nº
538/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar com a urgência
necessária, a limpeza geral no Posto de Saúde da Vila Santa Fé, proporcionando
melhor e necessário aspecto para o local; 31) - Indicação nº 539/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de instalar bancos na área pública existente
defronte a EMEF “Prof. Iran Rodrigues”, Vila Santa Fé, em atenção às reivindicações
dos moradores daquelas adjacências; 32) - Indicação nº 540/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a poda dos galhos das árvores
existentes nas proximidades da ponte que existe na estrada que dá cesso ao Morro
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da Cantareira, com objetivo de evitar previsíveis acidentes no local, devido a má
visibilidade que proporciona os galhos das árvores; 33) - Indicação nº 541/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a pintura dos locais onde os feirantes
armam suas barracas na feira da Avenida Newton Prado, atendendo-se assim,
pedidos daqueles ambulantes; 33) - Indicação nº 542/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, em
RATIFICAÇÃO a indicação sob o nº 173/2013, a possibilidade de realizar a pintura de
faixa para pedestres na Avenida Painguás, dos dois lados, nas proximidades da
Choperia Polilo onde existe passarela, proporcionando maior segurança aos
pedestres que transitam pelo local; 34) - Indicação nº 543/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
contatar a Empresa que está desenvolvendo os serviços de substituição dos tubos
nas ruas do Jardim do Lago, para viabilizar a possibilidade de realizar o remendo do
asfalto nos lugares onde as tubulações já foram substituídas, proporcionando melhor
comodidade aos moradores dessas vias públicas onde o melhoramento está sendo
desenvolvido; 35) - Indicação nº 544/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de criar um departamento na
Prefeitura Municipal, para que se encarregue de realizar levantamento e cadastro às
famílias que não possuem casa própria e que tem interesse em adquiri-la em futuro
empreendimento, bem como, aquelas famílias que já foram premiadas com a casa
própria, para que sejam impedidas de nova participação, vez que, sorteadas se
desfizeram do bem, numa demonstração de que não necessitavam da residência; 36)
– Pedido de Informações nº 85/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, a respeito de informações sobre a possibilidade de limpeza geral do terreno
localizado na Rua Riachuelo, nº 1.182; 37) – Pedido de Informações nº 86/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre a
manutenção das ambulâncias de nossa cidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou
ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos:
38) – Requerimento nº 353/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 113/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 1437 – Unidade Básica de Saúde
Jardim Kamel, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual de
Investimentos para o período 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 39) –
Requerimento nº 354/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 114/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 1437 – Unidade Básica de Saúde
Jardim Kamel, 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; 40) –
Requerimento nº 355/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 115/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
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vigente, até o limite de R$ 673.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº
1437 - Unidade Básica de Saúde Jardim Kamel. Aprovado por unanimidade de votos;
41) – Requerimento nº 356/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 116/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 1438 – Unidade Básica de Saúde
Parque Clayton Malaman, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano
Plurianual de Investimentos para o período 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade
de votos; 42) – Requerimento nº 357/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 117/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 1438 – Unidade Básica de
Saúde Clayton Malaman, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 43) –
Requerimento nº 358/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 118/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 873.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº
1438 - Unidade Básica de Saúde Clayton Malaman. Aprovado por unanimidade de
votos; 44) – Requerimento nº 359/2013, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas
Tadeu Urban, 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 126/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Município de Pirassununga a doar à Fazenda
do Estado de São Paulo, imóvel de sua propriedade, matriculado no Cartório de
Registro de Imóveis sob o nº 32.281. Aprovado por unanimidade de votos; 45) Requerimento nº 360/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de cogratulações aos servidores do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, José Eduardo Ambrósio de
Araújo, Edipaulo José Mancin, Gérson Fernando Fonrozo, Marcos Roberto Correia,
Wagner Alexandre Fonseca e Lázaro Fernando Pedro, pelo compromentimento na
madrugada do último dia 16 de julho, referente problema da Rua Benedito da Silva
Pinto, Vila Brás. Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento nº 361/2013,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Comandante do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado Cel Cav Márcio Callafange Júnior para que se digne
sensibilizar com a causa e ordenar a adequação do passeio público defronte ao
“Quartel”, oferecendo mais segurança e acessibilidade aos pedestres. Aprovado por
unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 362/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Comandante da Academia da Força Aérea Brigadeiro do Ar Carlos
Eduardo da Costa Almeida, pela comemoração do 140º aniversário de nascimento de
Alberto Santos Dumont, dia 19/07/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 48) Requerimento nº 363/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações aos novos
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aspirantes a oficial, pela entrega de Espadins 2013 à Turma Tupã, dia 05/07/2013 .
Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 364/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Fernando Capez, para a destinação de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) a serem aplicados na construção de uma área
esportiva na região Sul da cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 50) Requerimento nº 365/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Fernando
Capez visando a destinação de verba no importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais) para implementar melhorias no campo de futebol do Jardim Olímpio Felício.
Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 366/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete
edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, destinando o importe
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a serem aplicados na construção de uma
quadra coberta no bairro, destinada a atividades com as crianças e adolescentes da
Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 367/2013,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações aos Policiais Militares Cabo PM
Luis Frederico da Silva Fortes e Soldado PM Eduardo Henrique Vansan, ambos da
Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), pela descoberta e flagrante
de um esquema de desvio de produtos da merenda escolar que trazia prejuízo à
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 368/2013,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, visando a
destinação de verba no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para aquisição
de materiais diversos da Casa São Vicente de Paulo. Aprovado por unanimidade de
votos; 54) - Requerimento nº 369/2013, 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 verba no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para aquisição de materiais diversos da Casa São
Vicente de Paulo. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº
370/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Antônio
Carlos Mendes Thame, visando a destinação de verba no importe de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para aquisição de materiais diversos da Casa São Vicente de
Paulo. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 371/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando
a destinação de verba no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
aquisição de materiais diversos da Casa São Vicente de Paulo. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 372/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações ao Deputado Estadual Cauê Macris pela visita e luta para
que nossa cidade seja contemplada com a criação da 4ª vara junto ao fórum local .
Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 373/2013, de autoria do
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Vereador Lorival César Oliveira Moraaes - “Nickson”, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, para a destinação de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a serem aplicados na ampliação do
atendimento da APAE de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 59) Requerimento nº 374/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações à Associação Comercial e
Industrial de Pirassununga (ACIP) e ao Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio),
pela realização do tradicional Jantar Empresarial, reunindo empresários e autoridades
em comemoração aos 75 anos da ACIP e ao Dia do Comerciante, dia 20/07/2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 44) - Requerimento nº 375/2013, de autoria dos
Vereadores Otacilio José Barreiros e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
sete edis, solicitando intercessão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo Desembargador Ivan Ricardo Garisio Sartori para que digne determine a
realização de estudos urgentes no sentido de viabilizar a inclusão no referido Projeto
de Lei de Organização Judiciária da 4ª Vara da Comarca de Pirassununga e da Vara
do Juizado Especial. 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. Inscrito, usou da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Em
seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, sendo aparteado pelo Vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Logo após, o
já inscrito Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Sanfa Fé”, usou da palavra.
Usou da palavra o Vereador inscrito João Batista de Souza Pereira, sendo aparteado
pelo Vereador Dr. José Carlos Mantovani. 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 Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João Batista de Souza Pereira, que assumisse
a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da
palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão. Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir os
trabalhos, não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente, passou a Ordem
do Dia: 01) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 113/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 1437 –
Unidade Básica de Saúde Jardim Kamel, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de
2009, o Plano Plurianual de Investimentos para o período 2010 a 2013. Neste
momento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que os
Projetos de Leis nºs: 113, 114, 115, 116, 117 e 118/2013 a votação fosse apreciada em
bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo o pedido aprovado por
unanimidade de votos. Colocado em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Lei
nº 113/2013 foi aprovado por unanimidade de votos. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 114/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar a inclusão de nova ação nº 1437 – Unidade Básica de Saúde Jardim Kamel,
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. 03) - PRIMEIRA E SEGUNDA
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DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 115/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
até o limite de R$ 673.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 1437 Unidade Básica de Saúde Jardim Kamel. Aprovado por unanimidade de votos. 04) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 116/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 1438 – Unidade
Básica de Saúde Parque Clayton Malaman, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de
2009, o Plano Plurianual de Investimentos para o período 2010 a 2013. Aprovado por
unanimidade de votos. 05) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 117/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova
ação nº 1438 – Unidade Básica de Saúde Clayton Malaman, 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. 06) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 118/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 873.000,00,
destinado a atender inclusão de nova ação nº 1438 - Unidade Básica de Saúde
Clayton Malaman. Aprovado por unanimidade de votos. 07) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 126/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Município de Pirassununga a doar à Fazenda do Estado de São Paulo,
imóvel de sua propriedade, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº
32.281. Em discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Colocado em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Lei nº
126/2013 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 08) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 122/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
dispõe sobre o funcionamento e o processo de escolha unificado do Conselho Tutelar.
Foi apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu
pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em SEGUNDA
DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº 122/2013 foi aprovado por unanimidade de votos
dos presentes, bem como a emenda apresentada. 09) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 124/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação de
emprego permanente mensalista de Serralheiro no quadro de servidores da
municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 10 – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 01/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que visa alterar o artigo 135 da Lei Complementar nº 81, de 28
de dezembro de 2007, o Código Tributário do Município. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 125/2013,
de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, que dispõe sobre o registro
permanente de animais no Município de Pirassununga. 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 Lei nº
125/2013 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, bem como a emenda
apresentada. 12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº
05/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa conceder ao Senhor
Accácio Hebe Nouer Neto, o título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
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Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar
na Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos, o Sr. Presidente
comunicou os senhores vereadores sobre o recebimento do Convite do “Arraiá da
OAB” - Subseção Pirassununga, dia 27/07/2013, às 18 horas, na Chácara “Dr. Clóves
Huber”. 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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