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Ata nº 2776 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
01 de julho de 2014. Ao primeiro dia do mês de julho do ano dois mil e quatorze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2776ª 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
2775 da Sessão Ordinária de 24 de junho de 2014, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. o senhor 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 solicitou a dispensa da leitura do
Expediente, Indicação e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP sobre o curso nº 216; 02) – Revista APAE em
Destaque, Ano 02, Edição 06, de 01 a 03/2014; 03) – Informativo do Ministério das
Comunicações, sobre a nova marca dos Correios; 04) – Convite da Câmara Municipal de
Batatais, para a entrega do Título de “Cidadão Batataense”, ao Excelentíssimo Sr. Dr.
Dimas Eduardo Ramalho, dia 27/06/2014; 05) – Convite da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Promoção Social, para a Festa Junina do CRAS Vila São Pedro,
dia 01/07/2014; 06) – Ofício nº 64/2014, da Secretaria Municipal de Promoção Social, em
atenção ao Ofício nº 00678/2014-SG, comunica que na Audiência Pública dia
30/07/2014, a explanação sobre a Construção do Centro de Convivência do Idoso, será
feita pela Secretaria Municipal de Promoção Social; 07) – E-mail do Delegado de Polícia
Titular de Pirassununga, justifica a ausência no Ato Solene “Bombeiro do Ano”, dia
01/07/2014, por compromisso anteriormente assumido; 08) – Ofício nº 155/2014, do
Deputado Estadual Barros Munhoz, acusa e agradece o recebimento do Requerimento
nº 181/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, pela intervenção para aprovação da Escola Parque que, em breve, será
construída no Jardim Treviso; 09) – Ofício da Agência Paulista de Promoção de
Investimentos e Competitividade, encaminha a 2ª Edição da Investe São Paulo
Magazine, 2014; 10) – Requerimento de Edgar Saggioratto, Vice-Prefeito Municipal de
Pirassununga, mandato 2009-2012, solicita a expedição de certidão de exercício de
cargo de vice-prefeito municipal de Pirassununga, período 2009-2012; 11) –
Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia do áudio e vídeo da
reunião realizada pelos Secretários Municipais de Segurança Pública e Administração e
pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Pirassununga, nesta Casa de Leis, dia
24/06/2014, referente ao Projeto de Lei da Defesa Civil e sobre locação de viaturas para
a Guarda Civil Municipal, bem como, cópia dos arquivos digitais apresentados em data
show; 12) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita o
atendimento concernente ao protocolado nº 01364, de 26/06/2014; 13) – Convite da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Educação, para a entrega de medalhas e
troféus às Unidades Escolares participantes do 1º Desafio Interdisciplinar, dia
02/07/2014; 14) – Ofício nº 596/2014, do Grupo Telefônica / Vivo Brasil, em atenção ao
Requerimento nº 124/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais seis edis, que encaminhou MOÇÃO DE REPÚDIO à omissão das operadoras
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de telefonia celular em resolver esse vergonhoso problema de melhorias necessárias na
prestação de serviço público de qualidade, bem como à conivência da ANATEL na
adoção de medidas mais efetivas de punição às concessionárias dos serviços de
telefonia móvel; 15) – Ofício OFGD/FZEA/095, do Diretor da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos – USP Pirassununga, acusa e agradece o recebimento do
Requerimento nº 179/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
consignou votos de congratulações à Universidade de São Paulo, Campus
Pirassununga, pela realização de um importante projeto de assistência no cuidado dos
equinos na cidade, denominado “Projeto Carroceiro”; 16) – E-mail do 16º Grupamento de
Bombeiros, encaminha a síntese histórica do Cabo PM Antonio Plínio Barone e do Cabo
PM Marcelo dos Santos Baima, referente ao Ato Solene “Bombeiro do Ano”; 17) – Ofício
nº 26/9863, do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Carlos
Eduardo da Costa Almeida, acusa e agradece a indicação de seu nome para
recebimento da outorga do Título de “Cidadão Pirassununguense”; 18) – Ofício nº
23/2014, da Empresa TIM Celular S.A, em atenção ao Requerimento nº 124/2014, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que encaminhou MOÇÃO DE REPÚDIO à
omissão das operadoras de telefonia celular em resolver esse vergonhoso problema de
melhorias necessárias na prestação de serviço público de qualidade, bem como à
conivência da ANATEL na adoção de medidas mais efetivas de punição às
concessionárias dos serviços de telefonia móvel; 19) – Requerimento de Marco Antonio
Magalhães dos Santos, solicita cópia da Lei Complementar nº 121/2014, que “dispõe
sobre a nova jornada aplicável aos cargos do quadro do magistério público municipal
que específica, altera dispositivos legais e dá providências; 20) – Ofício nº 09/2014, do
Secretário Municipal de Finanças, encaminha os balancetes referente ao mês de
05/2014, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 21) – Ofício GAB nº 609/2014, da
Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 62/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, sobre o fornecimento de combustível por parte da Administração Pública de 2013 a
maio de 2014; 22) – Ofício GAB nº 628/2014, da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 63/2014, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a contratação durante o
ano de 2013 de empresa para terceirização dos serviços de limpeza; 23) - Ofício nº
135/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
115/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Lar das
Crianças do Menino Deus. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) – Ofício nº 136/2014, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 116/2014, que visa autorizar
o Poder Executivo a celebrar convênio com a União Municipal Espírita de Pirassununga UMEP. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados à Prefeita Municipal: 25) - Indicação nº 237/2014, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
criar, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, uma feira nos moldes da
Expocristã que acontece na cidade de São Paulo; 26) - Indicação nº 238/2014, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de implantar faixas para estacionamento de motos na Avenida Padre
Antônio Vann Ess, defronte ao número 1.020, em atenção ao pedido dos proprietários de
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estabelecimentos da região; 27) - Indicação nº 239/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
fiscalizar a Empresa que está asfaltando as ruas da Vila Brás, admoestando-a sobre a
quebra dos galhos das árvores com seus instrumentos de trabalho; 28) - Indicação nº
240/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a limpeza do terreno localizado na
esquina entre as ruas Nelson Garcia e José Baroni, e ainda intimar o proprietário sobre a
responsabilidade em se manter o local e das consequências jurídicas e de multa do
abandono do imóvel; 29) - Indicação nº 241/2014, de autoria do Vereador João Batista
de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de conceder
subsídios mensais às entidades que cuidam dos animais, declaradas de utilidade pública
municipal conforme respectiva lei; 30) - Indicação nº 242/2014, de autoria do Vereador
João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de designar os Agentes de Trânsito (Marronzinhos), para trabalharem defronte as
escolas de nossa cidade, organizando o trânsito nos locais, principalmente nos horários
de entrada e saída das aulas, sendo mais úteis no desenvolvimento de seus trabalhos,
inibindo, inclusive, com suas presenças, os traficantes que rondam esses locais para a
prática de seus ilícitos, junto aos alunos; 31) - Indicação nº 243/2014, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
adquirir uma caldeira para a cozinha da EMEF “Prof. Iran Rodrigues”, Vila Santa Fé; 32) Indicação nº 244/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a realização de um mutirão de limpeza no
Parque Clayton Malaman, trazendo maior urbanidade a esse bairro; 33) - Indicação nº
245/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a troca das lâmpadas da Avenida Duque de Caxias
Norte por lâmpadas de vapor metálico; 34) - Indicação nº 246/2014, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
adquirir uma geladeira industrial para a Creche Municipal “Profª. Lourdes Conceição
Guelli Victorelli”, Vila Esperança, em atenção aos pedidos dos profissionais que
desenvolvem seus trabalhos naquele órgão público; 35) – Indicação nº 247/2014, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de adquirir um freezer para a EMEIJA “Profª. Alice Lébeis”, Vila Santa
Terezinha, em atenção aos pedidos dos profissionais que lá trabalham e que poderão
melhor executar os serviços que desenvolvem para as crianças daquela Escola; 36) –
Indicação nº 248/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar as seguintes alterações nas rotas
de trânsito a seguir descritas, para evitar congestionamentos e acidentes: Alteração da
sinalização no cruzamento das Ruas General Osório e Joaquim Procópio de Araújo, no
sentido de que o fluxo de veículo de que por pela trafega siga até a Rotatória Francisco
Domingos sem seccionamento e desvio, invertendo-se mão de direção no trecho onde
se localiza a Biblioteca Municipal Chico Mestre, transformando a mão de direção que
passa defronte a Câmara em estacionamento 45º ou 90º. O ponto de ônibus deverá se
posicionar no canteiro central existente na via que confronta a Biblioteca Municipal e a
Câmara; Alteração do fluxo de veículo na Rua José Bonifácio, no trecho entre a Av.
Prudente de Moraes e a Av. Newton Prado, passando a referida via pública para mão
única de direção; Alteração do fluxo da Rua 13 de Maio, no trecho defronte à Delegacia
de Polícia, invertendo-se a sua mão de direção; Alteração do fluxo da Rua Galício Del
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Nero, no trecho defronte a Prefeitura, invertendo-se a sua mão de direção, com o
reposicionamento do estacionamento defronte o Paço Municipal; Reabertura da
passagem no canteiro central da Av. Newton Prado, na esquina com a Rua Yolanda Del
Nero Barco, permitindo a conversão à esquerda para os veículos que demandam por
aquela avenida e pretendam ingressar nesta; Abertura da passagem no canteiro central
da Av. Newton Prado, na esquina com a Rua Galício Del Nero, permitindo a conversão à
esquerda para os veículos que demandam por aquela avenida e pretendam ingressar
nesta sentido centro; 37) – Pedido de Informações nº 67/2014, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o corte de quatro (04) árvores da
espécie “Ficus”, na Avenida Duque de Caxias Norte. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 38) – Requerimento nº 203/2014, 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 Lei nº 115/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Lar das
Crianças do Menino Deus. Aprovado por unanimidade de votos; 39) – Requerimento nº
204/2014, 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 Lei
nº 116/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a União Municipal Espírita de Pirassununga – UMEP. Aprovado
por unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 205/2014, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, para que em virtude da
possibilidade de realizar-se o jogo de futebol do Brasil (Copa do Mundo) no dia
08/07/2014; e considerando o feriado estadual comemorativo a Revolução
Constitucionalista de 1932, programado para o dia 09/07/2014, requeiro à Mesa pelos
meios regimentais, seja transferida e antecipada a sessão ordinária programada para o
dia 08 de julho de 2014 (terça-feira), para o dia 07 de julho de 2014 (segunda-feira),
mantido o mesmo horário de início às 20 horas. Aprovado por unanimidade de votos; 41)
– Requerimento nº 206/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, solicita intercessão da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal
Cristina Aparecida Batista, ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Segurança
Pública Luiz Carlos Montagnero Filho, Ilustríssimo Senhor Delegado de Polícia Titular Dr.
Francisco Paulo Oliveira Lima e Ilustríssimo Senhor Comandante da 3ª Companhia de
Polícia Militar de Pirassununga CAP PM Carmo Augusto de Oliveira Vasques, para que
promovam estudos para coibir a perturbação que sofrem os moradores das Avenidas
Newton Prado e Felipe Boller Júnior. Aprovado por unanimidade de votos; 42) –
Requerimento nº 207/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, João Gilberto
dos Santos “Gilberto Santa Fé”, Dr. José Carlos Mantovani, Alcimar Siqueira Montalvão e
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais quatro edis, consignando votos de
congratulações à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista,
à Ilustríssima Senhora Secretária Municipal de Saúde Royce Maria Victorelli Pires
Vargas, ao Ilustríssimo Senhor Coordenador do SAMU, Francisco Paulo de Sousa, e à
Ilustríssima Senhora Coordenadora da Rede de Urgência e Emergência do Município de
Pirassununga, Enfermeira Márcia Córdoba, pela realização da cerimônia oficial de
inauguração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) em
Pirassununga, dia 23/06/2014. Aprovado por unanimidade de votos; 43) – Requerimento
nº 208/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Alcimar Siqueira Montalvão, e
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subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à à equipe de Futsal
Feminino de Pirassununga, formada por jogadoras, técnicos e demais responsáveis, no
último dia 29 de junho, nossas atletas do futsal feminino entraram em quadra para
disputar a partida final com a equipe de São Manuel, nos Jogos Regionais 2014, em
Lins. Aprovado por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 209/2014, de autoria
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Acácio Pereira Oliveira. Em discussão, usou da palavra o Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, tecendo considerações ao falecido, requerendo que fizesse 1 (um) minuto de
silêncio em homenagem póstuma, sendo o pedido aprovado por unanimidade de votos.
Logo, o Requerimento nº 209/2014 em votação, foi aprovado por unanimidade de votos;
45) – Requerimento nº 210/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Andrea Aparecida dos Santos. Aprovado por
unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº 211/2014, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Nivaldo José da Silva. Em
discussão, usou da palavra o Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, tecendo
considerações ao falecido, requerendo que fizesse 1 (um) minuto de silêncio em
homenagem póstuma, extensivo a todos os requerimentos de pesar, sendo o pedido
aprovado por unanimidade de votos. Logo, o Requerimento nº 211/2014 em votação, foi
aprovado por unanimidade de votos; 47) – Requerimento nº 212/2014, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Tereza de Mattos Franquilim. 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. 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 Vereador inscrito Otacilio José
Barreiros, aparteado pelo vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Após
reassumir os trabalhos, usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, aparteado pelo vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”. Usou da palavra o vereador inscrito Dr. José Carlos Mantovani. A seguir, usou
da palavra o Vereador inscrito Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, aparteado pelo vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito vereador Jeferson
Ricardo do Couto, usou da palavra na tribuna. Em seguida, o vereador inscrito João
Batista de Souza Pereira, usou da palavra, aparteado pelos vereadores: Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, Dr. José Carlos Mantovani e Luciana Batista. Usou da
palavra o já inscrito Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, aparteado pelos
vereadores: João Batista de Souza Pereira e Luciana Batista. Por fim, usou da palavra
na tribuna, o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelo vereador João
Batista de Souza Pereira. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 115/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Lar
das Crianças do Menino Deus. Aprovado por unanimidade de votos. 02) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 116/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
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que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a União Municipal Espírita
de Pirassununga – UMEP. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 114/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, que cria o parágrafo único, no artigo 1º da Lei nº 4.497, de 10 de outubro de
2013. Aprovado por unanimidade de 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. 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 Vereador
inscrito Otacilio José Barreiros. Após reassumir os trabalhos, usou da palavra o vereador
inscrito Dr. José Carlos Mantovani. Logo após, o já inscrito vereador João Batista de
Souza Pereira, usou da palavra. Usou da palavra o vereador inscrito Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra na tribuna. A seguir, o vereador inscrito Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, usou da palavra. Em seguida, o vereador inscrito
Jeferson Ricardo do Couto usou da palavra, aparteado pelo vereador João Batista de
Souza Pereira. Por fim, o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, usou da palavra.
Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente
sessão. E para constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a presente ata
resumida, a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que,
após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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