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Ata nº 2749 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
05 de novembro de 2013. Ao quinto dia do mês de novembro do ano dois mil e treze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2749ª 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 2748 da Sessão Ordinária de 29 de outubro de 2013, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse a leitura do Ofício nº
191/2013, da Câmara Municipal de Santa Cruz da Conceição, sobre a Moção de Apoio
nº 05/2013, de autoria de todos os edis, que apoia o “Movimento de Repúdio ao
Presídio em Santa Cruz da Conceição”. Após a leitura do Ofício, o Sr. Presidente
solicitou ao Secretário, 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 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 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para o
seminário: “Santas Casas: Avanços e Expectativas”, dia 04/11/2013; 02) – Convite da
Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Esportes, para o “XXV Torneio Inter
Regional de Judô – Torneio da Amizade”, dia 10/11/2013; 03) – Ofício nº 191/2013, da
Câmara Municipal de Santa Cruz da Conceição, sobre a Moção de Apoio nº 05/2013,
de autoria de todos os edis, que apoia o “Movimento de Repúdio ao Presídio em Santa
Cruz da Conceição”; 04) – Ofício do Sindicato dos Servidores Municipais de
Pirassununga, solicita apoio e envio de Moção de Repúdio a aprovação do Projeto de
Lei nº 4330/2004, de autoria do Deputado Federal Sandro Mabel, que dispõe sobre o
contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes;
05) – Ofício de Roberto J. Ramos, encaminha justificativas e sugestões, sobre a
Biblioteca Pública Municipal “Chico Mestre”, ao Plano Plurianual 2014-2017; 06) –
Ofício do Gabinete do Deputado Estadual Major Olimpio Gomes, em atenção ao
Requerimento nº 480/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista
de Souza Pereira, para que autorize a vinda do “Poupatempo” para Pirassununga; 07) –
Ofício nº 66/2013, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, solicitando a
indicação de novo representante para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente;
09) – Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa, a respeito de pedido de
Certidão embasada na Lei de Acesso à Informação; 10) – Ofício nº 77/2013, da
Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de Convênio nº 33/2013,
entabulado com a “Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II”; 11) –
Ofício GAB nº 886/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Requerimento nº 496/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira
Montalvão e João Batista de Souza Pereira, que solicitou intercessão do Deputado
Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, junto ao Programa de Fortalecimento do Sistema
de Garantia de Direitos Humanos, enviando o “Kit Conselho Tutelar” para equipagem de
nosso Conselho Tutelar; 12) – Ofício nº 192/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando
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o Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº 13/2013, que dispõe sobre a criação
de órgão na estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico, e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 13) – Ofício nº 190/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 172/2013, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Casa
São Vicente de Paulo e dá outras providências, visando à execução de projeto de
proteção e combate a incêndio. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) – Projeto de Lei nº 173/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
concessionárias de veículos automotores plantarem árvores para mitigação do efeito
estufa 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: 15) - Indicação nº
706/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir “boca de lobo” nas ruas da Vila Santa
Fé; 16) - Indicação nº 707/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover os consertos
necessários junto ao Centro de Especialidades Medicas – CEM, realizando a troca de
lâmpadas queimadas e torneiras que estão com defeitos; 17) - Indicação nº 708/2013,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de promover melhorias nas entradas que dão acesso aos
Bairros Santa Tereza e Itupeva, instalando novamente o ponto de ônibus em local
estratégico, para servir os moradores dos referidos Bairros e que necessitam tomar
ônibus naquela localidade, aguardando o coletivo de maneira mais confortável; 18) Indicação nº 709/2013, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de tomar as devidas providências quanto à infração de trânsito realizada
pelo Agente de Trânsito Ulysses Von Lang, bem assim, que seja instaurado
procedimento administrativo para apuração de eventual abusos de autoridade que o
mesmo Agente tenha cometido, e ainda, eventual descortesia que tenha dispensado
aos Munícipes no exercício de suas atividades, com direito ao contraditório e ampla
defesa ao Servidor, tudo para que seja feita a mais lídima justiça; 19) - Indicação nº
710/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar um levantamento para
saber quantos pontos de táxis existem na cidade e quem são seus proprietários; 20) Indicação nº 711/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar o conserto
e recolocar o banco da praça do Fórum no lugar correto, possibilitando o normal uso
pelos contribuintes que frequentam aquela praça pública; 21) - Indicação nº 712/2013,
de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar lâmpadas nos postes existentes
defronte a EMEF “Prof. Iran Rodrigues”, na Vila Santa Fé, proporcionando maior
segurança aos pedestres que por ali passam no período noturno e também
minimizando a aglomeração de vândalos durante a noite, devido a ausência de
luminosidade; 22) - Indicação nº 713/2013, de autoria do Vereador Lorival César
-2-

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

Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de a
Corporação Musical de Pirassununga, se apresentar junto ao Coreto da Praça Central
“Conselheiro Antônio Prado”, até às 22 horas, atendendo pedidos de contribuintes que
chegaram até este Vereador; 23) - Indicação nº 714/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de cascalhar a
Estrada da Fazenda São Domingos em época não chuvosa, levantando o leito
carroçável e ainda realizar a drenagem em referida estrada sob a Rodovia Anhanguera ;
24) - Indicação nº 715/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de trocar o estofado dos bancos da Unidade
de Saúde da Família do Jardim São Valentim, bem assim, colocar piso nessa unidade e
ordenar o reparo dos ventiladores quebrados; 25) - Indicação nº 716/2013, de autoria
da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de realizar certame licitatório para aquisição de placas nominativas de ruas, a serem
implantadas em bairros mais antigos que não possuem essa identificação; 26) – Pedido
de Informações nº 109/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e
Jeferson Ricardo do Couto, sobre a compra de alguns baús para a área da educação
para serem distribuídos para as escolas; 27) – Pedido de Informações nº 110/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre Bairros da Zona Leste,
consistentes da Vila São Pedro, Jardim Olímpio Felício, Vila Constituição, Vila Paulista,
Residencial Ilha do Sol e Jardim Millenium, estão reclamando da falta de água que
ocorre com constância nos últimos dois meses; 28) – Pedido de Informações nº
111/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a mudança do
ponto de ônibus do Bairro Jardim Lauro Pozzi. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 29)
– Requerimento nº 525/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão da Prefeita Municipal Cristina
Aparecida Batista, encaminhando os seguintes documentos referentes a aquisição de
34 televisores LED 42”: I - cópia do edital que deu origem à compra dos televisores; II cópia das propostas apresentadas pelas empresas participantes e ata do pregão; III cópia do Parecer da Procuradoria, fls. 176 do protocolado 2969/2013 e homologação
pela Prefeita Municipal; IV - cópia do pregão presencial nº 89/2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 30) – Requerimento nº 526/2013, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações à Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, parabenizando
a atual Administração Municipal, cumprindo seu papel de servir a população
pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos; 31) – Requerimento nº
527/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à nova Diretoria do
Clube Pirassununga empossada dia 29/10/2013. Aprovado por unanimidade de votos;
32) – Requerimento nº 528/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Comunidade
Nossa Senhora das Graças, pela construção da cobertura da igreja que em breve será
inaugurada. Aprovado por unanimidade de votos; 33) – Requerimento nº 529/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais
seis edis, consignando votos de congratulações ao “Projeto Carroceiro FZEA/USP”,
com o objetivo de conscientizar os proprietários sobre os animais utilizados em
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carroças. Aprovado por unanimidade de votos; 34) – Requerimento nº 530/2013, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações a todos os Dentistas, pela passagem de seu
dia em 25/10/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 35) – Requerimento nº
531/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Viação Pirassununga, pela atenção dedicada
aos moradores dos Bairros Jardim Rio Verde e Jardim Ferrari já contam com os
itinerários de ônibus, sem necessitar andar até as paradas mais próximos em outros
Bairros. Aprovado por unanimidade de votos; 36) – Requerimento nº 532/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações à Secretaria Municipal de Esportes, pela execelente
participação dos atletas pirassununguenses na 77ª edição dos Jogos Abertos “Horácio
Baby Barioni”. Aprovado por unanimidade de votos; 37) – Requerimento nº 533/2013,
de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Deputado Federal Nelson Marquezelli, pela
atenção voltada à Santa Casa de Pirassununga, que inauguração o uso do
equipamento de ressonância magnética nas dependências do hospital, dia 04/11/2013.
Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr.
Presidente Vereador Otacilio José Barreiros consultou ao 1º Secretário, Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou
da palavra o Vereador inscrito Dr. José Carlos Mantovani. Logo após, o já inscrito João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra. A seguir, usou da palavra o
Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, o Vereador
inscrito João Batista de Souza Pereira usou da palavra. Usou da palavra o já inscrito
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Logo após, o Vereador inscrito
Jeferson Ricardo do Couto usou da palavra na Tribuna, sendo aparteado pelo vereador
João Batista de Souza Pereira. Por fim, usou da palavra o vereador inscrito Alcimar
Siqueira Montalvão. Inscrito, dispensou o uso da palavra o Sr. Presidente Vereador
Otacilio José Barreiros. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 169/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa dar nova redação ao inciso I, do
Artigo 6º da Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a
despesa do Município para o exercício de 2013. O Sr. Presidente consultou o plenário
se seria mantido o regime de urgência ao Projeto, sendo aprovado por (05X04) votos.
Em discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Colocado em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 169/2013 foi
aprovado por (05X04) votos. 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar nº 04/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação do
Programa de Desenvolvimento Econômico de Pirassununga – PRODEP e dá outras
providências. Foi apresentado requerimento subscrito pelo Vereador Dr. José Carlos
Mantovani, solicitando o adiamento por 1 (uma) sessão, do Projeto de Lei
Complementar nº 04/2013, sendo rejeitado por (05X04) de votos, por falta de quórum
de aprovação por maioria absoluta. Em discussão, usaram da palavra os vereadores:
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Dr. José Carlos Mantovani e Alcimar
Siqueira Montalvão. Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei Complementar
nº 04/2013 foi rejeitado por (05X04) votos, por falta de quórum de aprovação por
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maioria absoluta. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 164/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação de Medalha “Honra ao Mérito Prof.
Edirez da Silva Perez”. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 165/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe
sobre criação de empregos em comissão de Diretor do Departamento Municipal de
Trânsito e Assistente do Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 166/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, dispõe sobre a obrigatoriedade, em todas as edificações de acesso público
no Município que tenham portas com detector de metais ou dispositivos antifurto, de
colocação de aviso sobre os riscos desses equipamentos para portadores de marcapasso e próteses e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 06) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 167/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Alda
Miranda Matheus – AMMA, objetivando o atendimento de 30 (trinta) adolescentes,
através de oficinas, em horário diverso do escolar. Aprovado por unanimidade de votos.
07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 168/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre elevação do valor autorizado pela Lei nº 4.463 de 26/07/2013,
para abertura de Crédito Adicional Especial, na forma que especifica. Aprovado por
unanimidade de votos. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 170/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, visa alterar a redação dos Artigos 4º e 5º da Lei nº 1.705,
de 16 de maio de 1986, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos.
09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 171/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre a implantação do Serviço Móvel de Urgência – SAMU (192), no
âmbito do município de Pirassununga-SP, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e
dá outras providências. 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. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr.
Presidente convidou os Senhores Edis e a População em Geral, para o Seminário que
será realizado pela Associação dos Produtores Rurais da Região do Mogi, que versará
sobre o novo Código Florestal do Estado de São Paulo, a realizar-se dia 08/11/2013
(sexta-feira), às 08h30min, em Leme-SP. Logo após, 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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