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Ata nº 2756 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
11 de fevereiro de 2014. Ao décimo primeiro dia do mês de fevereio do ano dois mil e
quatorze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2756ª
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 2755 da Sessão Ordinária de 04 de fevereiro 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 Alcimar Siqueira Montalvão 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) – Revista Contas, Adani Escritório Contábil, de 02 a 03/2014; 02) –
Ofício ADM nº 07/2014, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, UR-Araras,
encaminha decisão e pareceres referente as contas da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, Exercício 2011; 03) – Ofício nº 35/2014, da Secretaria Municipal de
Segurança Pública, Guarda Civil Municipal, encaminha a relação dos Guardas
Municipais que fizeram juz ao Título de “Guarda Municipal do Ano”: Ivanete da Rocha
Silva, José Denilson Rosada, Benedito Lino Neto, José Ricardo Alves e Edmilton
Rodrigo Robocino; 04) – Convite da Prefeita Municipal, referente a encontro na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que a 11ª Circunscrição Judiciária
permaneça em Pirassununga, dia 12/02/2014; 05) – E-mail de Téia Camargo,
encaminha convite da Prefeita Municipal, para a visita do pré-candidato ao Governo do
Estado, Alexandre Padilha, dia 10/02/2014; 06) – Convite da Prefeita Municipal,
referente a encontro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que a 11ª
Circunscrição Judiciária permaneça em Pirassununga, dia 11/02/2014; 07) – Ofício nº
13/2014, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, solicita a emissão de Atestado
de Exercício Efetivo de Mandato da Prefeita, em duas vias, para fins de solicitação de
recursos junto ao FEHIDRO; 08) – Telegrama nº 2117/MS/SE/FNS, do Ministério da
Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de PAB
Fixo Comp 02/2014, (R$ 141.738,00); 09) – Telegrama nº 3635/MS/SE/FNS, do
Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de FAEC SIA Comp 09/2013, (R$ 6.705,00); 10) – Telegrama nº
4751/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros
referente ao Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde Comp 01/2014, (R$
14.176,99); 11) – Telegrama nº 2118/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informa a
liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Teto Municipal da Média e
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Comp 02/2014, (R$ 399.303,88); 12) –
Telegrama nº 12618/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informa a liberação de
recursos financeiros referente ao Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde Comp
12/2013, (R$ 73.150,00); 13) – Telegrama nº 2117/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde,
informa a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Teto Municipal
Rede Cegonha Comp 01/2014, (R$ 14.808,42); 14) – Telegrama nº 8532/MS/SE/FNS,
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do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de PAB Fixo Comp 01/2014, (R$ 141.738,00); 15) – Telegrama nº
14221/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros
referente ao Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ
Comp 05/2013, (R$ 11.900,00); 16) – Telegrama nº 6075/MS/SE/FNS, do Ministério da
Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Comp 06/2013, (R$
11.900,00); 17) – Telegrama nº 12120/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informa a
liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Programa de Programa
de Assistência Farmacêutica Básica Comp 12/2013, (R$ 18.165,29); 18) – Ofício nº
02/2014, do Secretário Municipal de Finanças, encaminha os balancetes da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, referente ao mês 12/2013; 19) – Requerimento do Vereador
Otacilio José Barreiros, solicita cópia do Ofício nº 799/12-1, de 30/10/2012, objeto do
protocolado na Secretaria da Câmara, sob o nº 02230, de 01/11/2012, oriundo da
Promotoria de Justiça, concernente ao Requerimento nº 529/2012; 20) – Requerimento
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia da gravação do
vídeo e áudio da Sessão Ordinária de 04/02/2014; 21) – Ofício nº 160/2014, da Prefeita
Municipal, indicando o Senhor Fernando Devitto, para o emprego em Comissão de
Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas; 22) – Ofício GAB nº 156/2014, da
Prefeita Municipal, solicita a indicação de um membro desta Casa de Leis, para compor
Comissão que deverá realizar reuniões de avaliação da implantação do sistema SESI;
23) – Ofício GAB nº 154/2014, da Prefeita Municipal, em atenção ao Ofício nº 13/2014,
informa que esta sendo providenciado através do protocolo nº 5224/2013, a locação de
novo imóvel situado na Avenida Felipe Boller Junoir, 4090, Jardim Santa Rita, para ser
disponibilizado aos Cartórios Eleitorais; 24) – Ofício nº 18/2014, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 09/2014, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino de Pirassununga.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 25) – Ofício nº 17/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 10/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
26) - Ofício nº 19/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 11/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o
Lar das Crianças do Menino Deus para os fins que especifica. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) Ofício nº 20/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o
nº 12/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro
Pirassununguense de Assistência à Infância - CPAI. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) – Ofício nº
21/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 02/2014, que visa acrescentar dispositivos na Lei Complementar Municipal
nº 75, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o parcelamento e uso do solo e
dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 29) – Projeto de Lei nº 13/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que altera a Lei nº 3.305, de
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02/09/2004, a Semana da Consciência Negra. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) - Projeto de
Decreto Legislativo nº 01/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa
alterar o Decreto Legislativo nº 86, de 26/11/2003. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e
Pedido de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal: 31) Indicação nº 27/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de apoiar a ideia para que os loteadores se
incubam do rebaixamento das guias para cadeirantes e encaminhe o respectivo Projeto
de Lei a esta Casa; 32) - Indicação nº 28/2014, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de ordenar a poda das árvores próximas à EMEIJA “Profª. Alice Lébeis”; 33) - Indicação
nº 29/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar o asfaltamento da Rua
Santa Helena, Vila Santa Fé, bem assim, ordenar a melhora da iluminação pública
local; 34) - Indicação nº 30/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar
pintura de faixas de pedestres e a colocação de redutores de velocidades na frente do
CEFE “Presidente Médici”; 35) - Indicação nº 31/2014, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar limpeza na área de lazer do Jardim Carlos Gomes, bem assim,
que estude possibilidades de instalar equipamentos de ginástica ao ar livre, no local;
36) - Indicação nº 32/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar os desfiles
de carnaval no Centro Cultural de Eventos “Dona Belila”, antiga FEPASA, onde não
causará prejuízo aos munícipes; 37) - Indicação nº 33/2014, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de construir em área da propriedade do Município junto ao Jardim
Ferrarezzi, um prédio para abrigar o centro comunitário ou praça de lazer, com suas
benfeitorias, beneficiando todos os moradores daquele Bairro; 38) - Indicação nº
34/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar melhorias no CEFE
“Presidente Médici” e ordenar a manutenção constante das áreas esportivas e
sanitários; 39) - Indicação nº 35/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos
- “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar
a limpeza dos alambrados e corredores do Teatro de Arena “Prof. Orlando dos Santos”
em Cachoeira de Emas, atendendo pedidos dos moradores daquele Distrito; 40) Indicação nº 36/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de criar em parceria
com a Empresa HP Segurança Privada cursos para a população, visando o
ensinamento e os procedimentos a serem adotados quando dos primeiros socorros a
possíveis infartados, possibilitando assim, um atendimento emergencial mais
condizente com cada espécie de doença; 41) - Indicação nº 37/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de construir rampa no corredor do Centro de Especialidades
Médicas – CEM, propiciando o embarque e desembarque de pacientes que entram e
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saem de ambulância e também facilitar o acesso aos cadeirantes; 42) - Indicação nº
38/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” , para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de estudar o Ante Projeto de Lei, que
cuida em fixar cotas raciais a afrodescendentes nos concursos para servidores
municipais; 43) - Indicação nº 39/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
construir uma abertura no canteiro central da Avenida Newton Prado, nas proximidades
do Plano Vida, de um lado e Juizado Especial, do outro lado da Avenida, minimizando
os congestionamentos de veículos que ocorrem em horário de pico e possibilitando, se
necessário, a saída de ambulância do Plano Vida, com maior agilidade para
atendimento de doentes; 44) - Indicação nº 40/2014, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar o CEFE
“Presidente Médici” de som e bebedouro e, ainda, designar um Professor de Educação
Física para ministrar ensinamentos para as pessoas que realizam caminhadas e
exercícios físicos; 45) - Indicação nº 41/2014, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
determinar o setor competente promover as reformas necessárias na quadra da
ASCOBAR, Vila Guilhermina; 46) – Indicação nº 42/2014, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de fixar placa de carga e descarga na Rua Amazonas, proximidades da
EMEIEF “Catharina Sinotti”, pintando inclusive, a guia de amarelo, impedindo o
estacionamento de carros no local, propiciando o fluxo normal de caminhões que
constantemente trafegam no local; 47) – Indicação nº 43/2014, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar aquela
área do Jardim Residencial Ferrari, de bancos e lixeiras, proporcionando maior conforto
aos contribuintes residentes naquela área; 48) – Indicação nº 44/2014, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
realizar a manutenção do bebedouro d' água na Praça dos Expedicionários, em atenção
aos usuários dos aparelhos de ginástica e também dos demais frequentadores daquele
espaço público; 49) – Indicação nº 45/2014, de autoria do vereador Otacilio José
Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de estudar o Ante
Projeto de Lei Complementar, que “visa acrescentar dispositivos no Código Tributário
Municipal, concedendo desconto de 10% (dez por cento) aos contribuintes adimplentes
com o IPTU”, encaminhando-se, posteriormente o projeto para apreciação desta Casa
de Leis, o qual certamente será aprovado pelo relevante alcance da matéria; 50) –
Indicação nº 46/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de solucionar os problemas de águas
pluviais, iluminação e limpeza pública, apontados pelos moradores da Zona Sul da
cidade; 51) – Pedido de Informações nº 03/2014, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o parecer do novo Conselho do FUNDEB
relativo a prestação de contas do 4º trimestre de 2013. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 52) – Requerimento nº 17/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, 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 01/2014, de
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autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa alterar o Decreto Legislativo nº 86,
de 26/11/2003. Aprovado por unanimidade de votos; 53) – Requerimento nº 18/2014, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais
nove edis, consignando votos de congratulações ao Conselho Comunitário de
Segurança de Pirassununga – CONSEG, pela realização de reuniões nos bairros,
colhendo informações importantes para contribuir para a segurança do Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 54) – Requerimento nº 19/2014, de autoria dos
Vereadores Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Antônio Carlos de Campos Machado, pela vinda à Pirassununga
através do Projeto Esporte Social, são firmados convênios e parcerias com o Governo
do Estado, Prefeituras Municipais, Instituições e terceiro setor para atendimento
primordial as crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 18 anos, estudantes da
rede pública de ensino, pessoas com deficiência e de idosos que estejam em situação
de risco social. Aprovado por unanimidade de votos; 55) – Requerimento nº 20/2014, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais nove edis,
consignando votos de congratulações aos formandos da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, colaram grau os alunos da 1ª
Turma de Engenharia de Biossistemas e 1ª Turma de Medicina Veterinária, da
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo,
Campus Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº
21/2014, de autoria da Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais nove edis,
consignando votos de congratulações ao 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior, pela
recepção de membros da mídia local e regional para conhecerem do “Método Giraldi”
para a Preservação da Vida, dia 05/02/2014. Aprovado por unanimidade de votos; 57) –
Requerimento nº 22/2014, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e
subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Presidente Executivo da ANATEL
João Batista de Rezende, para que informe o resultado das últimas fiscalizações sobre
antenas de celulares em Pirassununga e região, tudo para conhecimento público e
eventuais providências Aprovado por unanimidade de votos; 58) – Requerimento nº
23/2014, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e subscrito por mais
oito edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Antônio Carlos de Campos
Machado, para que junto ao Governo do Estado de São Paulo, visando instalação, em
Pirassununga, do Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística, facilitando as
investigações criminais e de acidentes de nossa região. 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, usou da palavra o já inscrito vereador Jeferson Ricardo
do Couto. A seguir, o Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, usou da
palavra. Inscrito o Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da
palavra. Logo após, o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
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 o Vereador inscrito
Otacilio José Barreiros. Após reassumir os trabalhos, usou da palavra o já inscrito
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Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sendo aparteado pelos vereadores: Dr. José
Carlos Mantovani, João Batista de Souza Pereira e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que visa alterar o Decreto Legislativo nº 86, de
26/11/2003. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 02) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 14/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre a criação de órgãos na estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 01/2014, de autoria
da Prefeita Municipal, dispõe sobre a nova jornada aplicável aos cargos do quadro do
magistério público municipal que especifica; altera dispositivos legais e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 04) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 01/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Alda Miranda
Matheus – AMMA. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 05) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 02/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros, do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, à Associação Beneficente Alda
Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do Projeto
“Musicalização”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 06) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 03/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros, do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, à Associação Beneficente Alda
Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do Projeto
“Recreação e Lazer”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 07) PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 08/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPDP
e dá outras providências. 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. 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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