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Ata nº 2745 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
08 de outubro de 2013. Ao oitavo dia do mês de outubro do ano dois mil e treze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2745ª 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 2744 da Sessão Ordinária de 01 de outubro 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 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
Fupesp, para a cerimônia de entrega da Sede própria do Sindiaras, dia 19/10/2013;
02) – Convite da Secretaria Municipal de Educação, para o Piramidia 2013, dia
10/10/2013; 03) – Convite da Prefeita Municipal e Presidente do Fundo Social de
Solidariedade, para o evento de lançamento do “Salão de Beleza”, dia 09/10/2013; 04)
– Convite da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Cultura e Turismo, para as
festividades do Dia das Crianças, dia 12/10/2013; 05) – Informativo do Jornal do
Interior, informa a publicação da matéria “Caravana da Inclusão: Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência é reativada em Pirassununga”; 06) – Convite da Câmara
Municipal de Rio Claro, Vereadora Raquel Picelli Bernardinelli, para a solenidade de
entrega do documento “Carta das Mulheres de Rio Claro”, (Decreto Legislativo nº
349/2010), ao Prefeito Municipal Palmínio Altimari Filho e Vice-Prefeita Olga Lopes
Salomão, dia 09/10/2013; 07) – Convite da Prefeita Municipal para a reunião que terá
o seguinte tema: “Projeto Cidade Limpa”, dia 09/10/2013; 08) – Requerimento de
Dráusio Guedes Barbosa, sobre a 5ª Conferência das Cidades; 09) – Informativo da
Secretaria Municipal da Saúde, sobre realização de pedágio educativo na esquina da
Casa Pernambucanas, dia 04/10/2013; 10) – Ofício GAB nº 833/2013, da Prefeita
Municipal em atenção ao Requerimento nº 416/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, que solicitou intercessão do Deputado Estadual Francisco
Antonio Sardelli, visando junto à Secretaria Estadual da Cultura e demais órgãos
competentes, para que nossa cidade seja declarada, por Lei, Estância Turística; 11) –
Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros, solicita cópias de Termos de
Convênio do Centro Pirassununguense de Assistência à Infância; 12) – Ofício GAB nº
812/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 103/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, a respeito da aquisição de bandeiras do Brasil para
colocação nas Escolas do Município e outros prédios públicos; 13) – Ofício GAB nº
829/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Requerimento nº 466/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que solicitou
intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira, em especial à população da
Zona Norte disponibilizando uma academia ao ar livre para essa região; 14) – Ofício
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GAB nº 828/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Requerimento nº 461/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, sobre viabilização de verba para a compra de aparelhos de academia ao
ar livre a serem instalados no Jardim Ferrarezzi, atendendo pedido dos moradores
daquele Bairro; 15) – Ofício GAB nº 827/2013, da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção aos Requerimentos nºs: 459, 460, 462, 463
464/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, encaminha cópia dos
Ofícios GAB nºs: 822, 823, 824, 825, e 826/2013, sobre envio de R$ 250.000,00 a
serem aplicados na sobras de infraestrutura de nossa cidade; 16) – Ofício nº
174/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
161/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a firmar parcerias com Associações de
Bairro para os fins que especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) – Ofício nº 175/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº 09/2013,
que visa dar nova definição ao perímetro urbano do Distrito Sede do Município de
Pirassununga e determina outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 18) – Ofício
nº 176/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 10/2013, que visa dar nova definição ao perímetro urbano do Distrito de
Cachoeira de Emas, no Município de Pirassununga e determina outras providências .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 19) – Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2013, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que visa conceder ao Senhor
Edmundo Silva dos Reis, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
20) – Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2013, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, que visa conceder ao Pastor Arnaldo de Souza, o título de
“Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Projeto de Decreto Legislativo nº
12/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, que visa conceder ao
Mestre Maurilio Cesário, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
22) - Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2013, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, que visa conceder a Senhora Maria Lúcia do Prado Martins, o título de “Honra
ao Mérito”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 23) - Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2013, de autoria
do Vereador João Batista de Souza Pereira, que visa conceder a Senhora Maria
Mercedes Bortolon da Silva, o título de “Cidadã Pirassununguense”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
Indicações a seguir foram encaminhadas à Prefeita Municipal: 24) - Indicação nº
659/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de criar uma Brigada com duas viaturas contra
incêndio, para auxílio e apoio ao Corpo de Bombeiros de Pirassununga; 25) Indicação nº 660/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de a construção de uma “boca de lobo”, na
esquina das Ruas Santa Inês com a Rua São Vicente de Paulo, Vila Santa Fé,
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solucionando o problema de empoçamento de água no local, quando das chuvas e
ainda evitando-se a proliferação da dengue; 26) - Indicação nº 661/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade estudar o Ante-Projeto de Lei, que autoriza ao motorista de transporte
coletivo autorização para parar fora do ponto de embarque ou desembarque, quando
solicitado por pessoa com deficiência, dentro do perímetro urbano da cidade de
Pirassununga/SP, e o encaminhe a esta Casa, que certamente receberá a aprovação,
transformando em Lei Municipal à “autorização para os transportes coletivos pararem
em pontos não oficiais, atendendo à acessibilidade da pessoa com deficiência”; 27) Indicação nº 662/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de adquirir repelentes para pombos e morcegos, solucionando os
problemas que causam esses animais em diversos estabelecimentos de ensino, de
nossa cidade; 28) - Indicação nº 663/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar
iluminação natalina, ao final do ano, na região central e na parte alta da Avenida
Newton Prado; 29) - Indicação nº 664/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir uma
Escola no Jardim Millenium, visando atender a demanda do ciclo infantil e
fundamental, dos Bairros da Vila São Pedro e Jardim Millenium; 30) - Indicação nº
665/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir uma pista de skate, junto ao Lago
Municipal “Temistocles Marrocos Leite”, proporcionando condições para a prática
desse esporte, pelos amantes dessa modalidade; 31) - Indicação nº 666/2013, de
autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de determinar o setor de trânsito da Municipalidade realizar a
pintura de faixa de segurança para os pedestres no leito asfáltico da Rua Joaquim
Procópio de Araújo, proximidades com a esquina da Rua General Osório, ao lado do
Instituto de Diagnóstico Cardiológico – IDC, proporcionando maior segurança aos
pedestres; 32) - Indicação nº 667/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de realizar parceria com setor privado para reforma do Posto de Saúde da Vila Santa
Fé; 33) - Indicação nº 668/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar
no corredor que dá acesso à Farmácia existente no Centro de Saúde, tapetes ante
derrapantes ou substituir o piso existente, prevenindo-se acidentes, principalmente em
épocas de chuva, quando o piso do corredor fica escorregadio; 34) - Indicação nº
669/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar convênio com a Empresa
H.P. Segurança Privada – ME Prestação de Serviços & Consultoria Aeronáutica, no
sentido de instalar em Cachoeira de Emas um Posto de Bombeiros Civis, com
especialização em salvar vidas, proporcionando maior segurança, juntamente, com os
servidores municipais que exercem as mesmas funções, aos turistas que visitam
Cachoeira de Emas e se utilizam da prainha para se refrescarem; 35) - Indicação nº
670/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar as melhorias no leito
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asfáltico, calçadas e hidrantes, na Rua Genésio De Bem, Distrito Industrial,
proximidades da “Blue Dente”, atendendo-se assim, pedidos nesse sentido, já
protocolados junto à Municipalidade, sob os números 09/2009, 2237/2009 e 74/2013;
36) - Indicação nº 671/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de estudar o Ante-Projeto de Lei que
“dispõe sobre a instituição do Projeto Família Hospedeira, no âmbito das 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”, e o encaminhe a esta Casa, que certamente receberá à
aprovação necessária diante do alcance da matéria. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 37) – Requerimento nº 483/2013, de autoria do Vereador Dr. José
Carlos Mantovani, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime
de urgência, o Projeto de Lei nº 159/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Educacional de
Araras para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos; 38) –
Requerimento nº 484/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, que visa conceder a Senhora Maria Lúcia do Prado
Martins, o título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade de votos; 39) –
Requerimento nº 485/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, e
subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2013, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, que visa conceder a Senhora Maria
Mercedes Bortolon da Silva, o título de “Cidadã Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 486/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do
Deputado Estadual Francisco Antônio Sardelli junto à Secretaria do Desenvolvimento
Social do Estado para que Pirassununga seja contemplada com a implantação de um
“Centro Novo Dia”. Aprovado por unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº
487/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais
sete edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Francisco Antônio Sardelli junto
à Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude para que a Vila Redenção
receba um “Kit Esportivo” para implantação de uma academia ao ar livre. Aprovado
por unanimidade de votos; 42) – Requerimento nº 488/2013, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, em especial pelos
moradores da Vila Santa Fé, destinando verbas para a reforma da Unidade de Saúde
da Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 43) – Requerimento nº
489/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações à Prefeita Municipal, Cristina Aparecida Batista
e à direção do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – ETEC “Ten.
Av. Gustavo Klug”, fornecendo merenda aos seus alunos. Aprovado por unanimidade
de votos; 44) – Requerimento nº 490/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações aos
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alunos atletas finalistas de atletismo nos “Jogos Escolares do Estado de São Paulo”:
Lucas Patrick Pereira da Silva dos Santos, Sidnei Benedito da Silva Martins Júnior,
Camila Tabata Pinheiro Assis e Mayara Cristina Andrade, ao Professor Valdemir
Paulino e a toda comunidade escolar em nome da Diretora Prof.ª Ana Ruth Neves de
Carvalho, pelos resultados obtidos. Aprovado por unanimidade de votos; 45) –
Requerimento nº 491/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Padre Marcelo Fagundes,
pela realização de animadas festividades, bençãos, novena e celebrações, ao Dia do
Padroeiro da Igreja São Francisco de Assis, dia 04/10/2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº 492/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
à Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade,
pela realização da Semana da 3ª Idade, entre os dias 01 e 05/10/201 3. Aprovado por
unanimidade de votos; 47) – Requerimento nº 493/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações aos vencedores do Campeonato Municipal de Futebol, Categoria
Master, Clube Pirassununga, CC Vila Brasil/SSPM, Ascobar, Amigos Nota 10 e
Potência/ABC, realizado no dia 29/09/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 48) –
Requerimento nº 494/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Edvaldo Alves da Silva. Aprovado por
unanimidade de votos; 49) – Requerimento nº 495/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Iracilda Bueno de Souza. 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.
Em seguida, o já inscrito Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, usou da
palavra, sendo aparteado pelo vereador João Batista de Souza Pereira. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João Batista de
Souza Pereira, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso
da palavra. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Após
o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sendo aparteado pelo Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão. Logo após, usou da palavra o já inscrito vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sendo aparteado pelo vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito João Batista de Souza
Pereira, sendo aparteado pelo Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban. Usou da
palavra o já inscrito vereador Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelo vereador
João Batista de Souza Pereira. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelos vereadores
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Jeferson Ricardo do Couto e Dr. José
Carlos Mantovani. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Dr. Milton Dimas Tadeu
Urban. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do
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Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 159/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Associação Educacional de Araras para os fins que especifica; 02) – PRIMEIRA
E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, que visa conceder a Senhora Maria Lúcia do Prado
Martins, o título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade de votos. 03) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2013,
de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, que visa conceder a Senhora
Maria Mercedes Bortolon da Silva, o título de “Cidadã Pirassununguense”. Aprovado
por unanimidade de votos. 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
156/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, visa estabelecer a
obrigação de adaptações e sinalizações para circulação de portadores de deficiências
físicas em todos os tipos de eventos realizados no Município. 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 156/2013 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a
emenda apresentada. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 157/2013,
de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar dispositivos da Lei nº 1.849, de 23 de
fevereiro de 1988, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 158/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
conceder ajuda de custo aos candidatos (as) classificados (as) para o emprego
permanente de Guarda Municipal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade
de votos. 07) – PRIMEIRA 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.
Adiada a apreciação por 1 (uma) sessão a pedido do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº
05/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre empreendimentos
habitacionais de interesse social, e estabelece outras normas sobre habitação popular.
Neste momento, o Sr. Presidente consultou o Plenário para que a votação do Projeto
fosse apreciada por títulos, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em discussão,
usaram da palavra os Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, João
Batista de Souza Pereira e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Colocado em
PRIMEIRA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei Complementar nº 05/2013, foi adiada a
apreciação por 1 (uma) sessão a pedido do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho (06X03) 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. Não havendo 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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