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Ata nº 2785 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
02 de setembro de 2014. Ao segundo dia do mês de setembro do ano dois mil e
quatorze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2785ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, José Carlos
Mantovani, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista e Otacilio
José Barreiros. Ausente o Vereador Milton Dimas Tadeu Urban. Havendo número legal, o
Sr. Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros, declarou abertos os trabalhos e colocou
em discussão a Ata nº 2783 da Sessão Ordinária de 26 de agosto de 2014, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. 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
solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedido de Informações,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. A seguir, o Sr.
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal de Negócios, Ano XX,
nº 246, 09/2014; 02) – Revista Municípios de São Paulo, Ano VII, nº 56; 03) – Convite da
Secretária Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da 3ª Idade, para
Reunião da Rede Sócio Assistêncial, dia 10/09/2014; 04) – Requerimento de Oscar de
Lima, solicita a expedição de declaração, na qual conste: que o requerente é Servidor
Público Municipal Inativo do Poder Legislativo Municipal de Pirassununga, Estado de
São Paulo; 05) – Telegrama nº 12343 do Ministério da Saúde, informa a liberação de
recursos financeiros referente o Pagamento de Incentivos Pontuais para ações de
serviços de vigilância em saúde IPVS Comp 07/2014, (R$ 5.034,79); 06) – Telegrama nº
12342 do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente o
Pagamento de FAEC SIA, Mamografia para rastreamento Comp 06/2014, (R$ 5.040,00);
07) – Telegrama nº 143 do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos
financeiros referente o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica
Comp 08/2014, (R$ 18.165,29); 08) – Ofício nº 39/2014, da Secretaria Municipal de
Esportes, acusa e agradece o recebimento do Requerimento nº 267/2014, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho que consignou votos de
congratulações ao novo Secretário Municipal de Esportes, ex-vereador, Wallace Ananias
de Freitas Bruno; 09) – Ofício nº 27/2014, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em
atenção ao Requerimento nº 249/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre a mortandade das abelhas no interior paulista e quais providências ainda
se pretendem conduzir, bem assim informem se já se sabe as causas da diminuição da
população desses insetos; 10) – Requerimento de Renato Omar Ranzoni, solicita
certidão de tempo de serviço prestado junto ao Legislativo Municipal, no período de
08/2010 a 03/2011, no cargo de Recepcionista; 11) – Convite da Prefeita Municipal para
as Comemorações do 192º Aniversário da Independência do Brasil, dia 07/09/2014; 12)
– Convite da Prefeita Municipal, para a Entrega dos Certificados aos alunos do Curso de
Designer de Sobrancelhas e Maquilagem e Curso de Massagem, dia 05/09/2014; 13) –
Requerimento do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia
da gravação do áudio e vídeo da Sessão Ordinária, dia 19/08/2014; 14) – Requerimento
do Subtenente Marco Aurélio Nunes Brasil, 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
solicita a relação dos vereadores desta Casa, com suas respectivas datas natalícias; 15)
– Ofício nº 83/2014, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de
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Convênio nº 05/2014 e Termo Aditivo nº 195/2014, entabulado com a “Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga”; 16) – Ofício nº 56/2014, do Ministério do
Meio Ambiente, em atenção ao Requerimento nº 213/2014, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sobre possibilidades de firmar parcerias com o
Município de Pirassununga, visando preservação e atividades junto ao Cerrado
existentes às margens da Rodovia SP 201; 17) – Ofício GAB nº 763/2014, da Prefeita
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº
79/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre
pagamento de subsídios ou repasses para a APAE de Pirassununga; 18) – Ofício GAB nº
764/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura, referente ao Projeto de Lei
que visa autorizar o SAEP a firmar convênio com a Universidade de São Paulo Pirassununga; 19) – Ofício GAB nº 768/2014, da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção Pedido de Informações nº 78/2014, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre evento comemorativo no
último dia 06/08/2014 no Parque Municipal Temístocles Marrocos Leite, organizado por
uma emissora de rádio de Leme que fora contratada pela Municipalidade; 20) – Ofício
GAB nº 769/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção
ao Pedido de Informações nº 77/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre horas extras dos Guardas Civis Municipais; 21) – Ofício
nº 151/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
141/2014, que visa revogar a Lei nº 2.180/1991 e altera dispositivos da Lei nº
3.871/2009. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 22) – Ofício nº 168/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 142/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2507 – Material de Consumo - “Brasil Carinhoso”, na Lei Municipal nº 4.514, de
29/11/2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) –
Ofício nº 169/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o
nº 143/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2507 – Material de Consumo “Brasil Carinhoso”, na Lei Municipal nº 4.447, de 25/06/2013, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2014. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) – Ofício nº 170/2014, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 144/2014, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinado a atender abertura da nova ação
nº 2507 – Material de Consumo - “Brasil Carinhoso” Atendimento as Crianças do Ensino
Infantil - Creches. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 25) – Ofício nº 171/2014, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 145/2014, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2508 – Aquisição de Equipamentos através do Fundo Nacional de
Saúde, na Lei Municipal nº 4.514, de 29/11/2013, o Plano Plurianual para o período de
2014 a 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 26) – Ofício nº 173/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 147/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2508 – Aquisição de Equipamentos através do Fundo Nacional de Saúde, na Lei
Municipal nº 4.447, de 25/06/2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
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2014. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 27) – Ofício nº 174/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 148/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 105.000,00 (cento e
cinco mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2508 – Convênio com o
Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Sáude - Aquisição de Equipamentos - UBS .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 28) – Ofício nº 175/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei Complementar que recebeu o nº 08/2014, que visa a regularização de lotes em
desacordo com o previsto na Lei Complementar nº 75, de 28/12/2006. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) –
Ofício nº 171/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o
nº 145/2014, que dispõe sobre a instituição do Projeto Apadrinhamento Afetivo no âmbito
da Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade em
parceria com entidades de atendimento que mantenham programa de acolhimento
institucional e que sejam regularmente registradas e em funcionamento no Município de
Pirassununga, e dá outras providências. 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: 30) - Indicação nº
312/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir uma rotatória no encontro da Rua
Antenor Benintendi e o início da Rodovia SP-201, Prefeito Euberto Nemésio Pereira de
Godoy; 31) - Indicação nº 313/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar a esta
Casa de Leis, Ante Projeto de Lei que estabelece o transporte de pequenos animais em
ônibus municipais e dá outras providências; 32) - Indicação nº 314/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de retirar de circulação veículos deteriorados, como um veículo
Kombi com placa CZA-1516 em péssimo estado de conservação, sem portas, mas,
mesmo assim, é utilizada pelos funcionários, bem assim, providenciar outro veículo para
o Setor de Pavimentação; 33) - Indicação nº 315/2014, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar reformas e melhorias na quadra de esportes e no Centro
Comunitário do Jardim Anversa, em atenção aos anseios dos moradores; 34) - Indicação
nº 316/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a colocação de traves de gol no campo de futebol da
Vila Real; 35) - Indicação nº 317/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, verifique
a possibilidade de realizar as melhorias na quadra de esportes da Vila Esperança, o
alambrado está muito deteriorado e necessita ser trocado por outro novo, bem assim, a
quadra precisa receber nova pintura para torná-la mais atrativa e melhorando o aspecto
do local; 29) – Pedido de Informações nº 84/2014, de autoria do Vereador João Batista
de Souza Pereira, Presidente da Comissão Permanente da Agricultura e Meio Ambiente,
sobre informações referente a “morte” repentina de uma árvore Sibipiruna na Rua Treze
de Maio, antes do cruzamento da Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 30) – Requerimento nº 274/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na
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Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 125/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP a firmar convênio de cooperação para fornecimento de água bruta
não tratada com a Universidade de São Paulo – USP, Campus Administrativo de
Pirassununga – SP. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 31) –
Requerimento nº 275/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros 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 141/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa revogar
a Lei nº 2.180/1991 e altera dispositivos da Lei nº 3.871/2009. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 32) – Requerimento nº 276/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão da
Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista para que ordene estudos no sentido de
conferir à Guarda Civil Municipal de Pirassununga os pleitos elencados, eis que justos,
bem assim, que seja encaminhado a esta Casa de Leis, Projeto de Lei para instituir o
estatuto da categoria e demais benefícios e obrigações. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 33) – Requerimento nº 277/2014, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações à Secretaria Municipal de Promoção Social, na pessoa de sua
gestora Márcia dos Santos Lourenço e ao Fundo Social de Solidariedade, na pessoa da
Presidente Rita Aparecida de Campos Gaspar, que pratica a valorização da pessoa,
tratando com dignidade aqueles que passam por situações difíceis. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 34) – Requerimento nº 278/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, na pessoa do Provedor Benedito Geraldo Lébeis Júnior, recentemente,
este Vereador esteve no Hospital acompanhando sua mãe enferma. Fomos muito bem
atendidos desde os funcionários da recepção até o atendimento médico e das
enfermeiras que dedicaram muita atenção. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 35) – Requerimento nº 279/2014, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado Federal Nelson
Marquezelli, em especial pela Biblioteca Municipal “Chico Mestre”, disponibilizando verba
federal para conferir melhorias a este órgão público. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 36) – Requerimento nº 280/2014, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Maurício Mazzuco. 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. Usou da palavra o vereador inscrito Dr. José Carlos Mantovani. A seguir,
o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra,
aparteado pelo Vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Em seguida, o vereador inscrito
Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra. 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 Alcimar Siqueira
Montalvão. Em seguida, o vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”.
Logo após, o já inscrito vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” usou da
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palavra. Usou da palavra o já inscrito vereador João Batista de Souza Pereira, aparteado
pelos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Luciana Batista. Por
fim, o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão usou da palavra, aparteado pelos
vereadores Luciana Batista e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. A seguir, o
Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 125/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Serviço
de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP a firmar convênio de cooperação para
fornecimento de água bruta não tratada com a Universidade de São Paulo – USP,
Campus Administrativo de Pirassununga – SP. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 141/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa revogar a Lei nº 2.180/1991 e altera dispositivos
da Lei nº 3.871/2009 (Áreas remanescentes - Vielas). Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 129/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental e
dá outras providências. Neste momento, o Vereador Alcimar Siqueira Montalvão
requereu que os Projetos de Leis nºs: 129, 130, 131, 134, 135 e 138/2014; Projeto de
Decreto Legislativo nº 10/2014; e Projeto de Resolução nº 04/2014 a votação fosse
apreciada em bloco em razão dos projetos estarem em Segunda Discussão. O vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que o Projeto de Lei nº 137/2014,
fosse votado com destaque. Em votação, os pedidos dos Vereadores Alcimar Siqueira
Montalvão e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, foram aprovados por
unanimidade de votos dos presentes. Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei
nº 129/2014 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 130/2014, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe
sobre alteração de dispositivos da Lei nº 2.826/1997, que dispõe sobre a política
municipal de habitação de interesse social. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 131/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa instituir o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de
Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 134/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa redenominar para Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, o
emprego permanente mensalista de Pajem, constante do Anexo II da Lei nº 1.695, de 25
de março de 1986 e suas alterações posteriores. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 07) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 135/2014, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, visa denominar de “PERCEU
PEREIRA DE GODOY”, o Centro Comunitário do Jardim São Paulo, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 08) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 138/2014, de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a criação de
empregos no quadro de servidores da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 09) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº
10/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, visa conceder a Jornalista
EDNA GRACIELI COSTA FERREIRA BARBELLI, o título de “Cidadã Pirassununguense.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 10) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Resolução nº 04/2014, de autoria da Mesa Diretora, Regulamenta o Sistema
de Controle Interno na Câmara Municipal de Pirassununga e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 11) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 137/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
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Executivo a firmar parcerias com instituições da rede privada de ensino para
atendimento de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, excedentes da rede
pública municipal de ensino de Pirassununga e dá outras providências. Em discussão,
usaram da palavra os vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Alcimar
Siqueira Montalvão e Jeferson Ricardo do Couto. Colocado em Segunda Discussão, o
Projeto de Lei nº 137/2014, foi aprovado por (05X02) votos. 12) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 139/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
regular o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição
Federal, conforme as normas gerais emanadas da Lei Federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011. Neste momento, o Sr. Presidente consultou o plenário para que a
votação fosse apreciada em capítulos, sendo aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Colocado em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº 139/2014 foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 13) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 140/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa redenominar para
Diretora de Creche, o emprego permanente mensalista de Responsável de Creche,
constante do Anexo II da Lei nº 1.695, de 25 de março de 1986 e suas alterações
posteriores. Em discussão, usaram da palavra os vereadores: Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, Otacilio José Barreiros e Alcimar Siqueira Montalvão. Colocado
em Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 140/2014 foi 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. Inscrito, usou da palavra o Vereador João Batista de Souza Pereira.
Por fim, usou da palavra o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelo
vereador João Batista de Souza Pereira. Em seguida, o vereador inscrito, Presidente
Otacilio José Barreiros, dispensou o uso 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
Roberto Pinto de Campos, Assessor Jurídico, que, após aprovada pelo Plenário, segue
devidamente assinada.
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