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Ata nº 2769 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
13 de maio de 2014. Ao décimo terceiro dia do mês de maio do ano dois mil e quatorze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2769ª 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 2768 da Sessão Ordinária de 06 de maio 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 Repórter Fecomerciários, Ano 20, nº 232, de 01 a 02/2014; 02)
– Prospecto da Sociedade Brasileira de Administração Municipal, SBAM, sobre o curso:
“Aprovação e Regularização Fundiária de Loteamentos”, dia 22/05/2014; 03) – Boletim
da Confederação Nacional de Municípios, de 02/2014; 04) – Convite da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal de Educação, para a abertura de cursos interativos
oferecidos à população pelo Inonformática da Comunidade – Projeto de Inclusão Digital
e Formação Profissional, dia 14/05/2014; 05) – Convite da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Educação, para a entrega de Tvs e blue rays a todas as
Unidades Escolares, dia 12/05/214; 06) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, solicita cópia da gravação da fala deste edil, proferida na sessão ordinária de
06/05/2014; 07) – Telegrama nº 3362, do Ministério da Saúde, informa a liberação de
recursos financeiros referentes o Pagamento de Teto Municipal Rede Saúde Mental
Comp 04/2014, (R$ 100.215,00); 08) – Telegrama nº 5031/MS/SE/FNS, do Ministério da
Saúde, informa a liberação de recursos financeiros referentes ao Pagamento de Teto
Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Comp 04/2014, (R$
399.303,88); 09) – Ofício nº 96/2013, do Gabinete do Senador Eduardo Braga, em
atenção ao Requerimento nº 94/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros que
encaminhou Moção de Apoio à luta justíssima dos Rancheiros pela manutenção dos
seus ranchos edificados em áreas consolidadas até 22/07/2008; 10) – E-mail da
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – USP, justifica a ausência do Prof.
Dr. Paulo José do Amaral Sobral, para a Audiência Pública de 19/05/2014, e os Atos
Solenes de 03 e 10/06/2014 desta Casa de Leis; 11) – Publicações Grifon Brasil, de 07 e
08/05/2014; 12) – Ofício nº 48/2014, da Associação Nosso Desafio Pirassununga, Ande,
informa a relação da Atual Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
para o biênio 2014/2016; 13) – Ofício Circular nº 01/2014, do Deputado Nelson
Marquezelli, encaminha a separata do Seminário Nacional das Ouvidorias Legislativas,
Transparência e Controle Social: Os Desafios do Poder Legislativo, realizado dia
18/12/2013; 14) – Ofício nº 85/2014, da Secretária Municipal dos Direitos da Criança do
Adolescente e da 3ª Idade, agradece a Indicação nº 159/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, que ofereça mais apoio e atenção à organização não
governamental “Aldeias Infantis SOS Brasil”, presente na Vila Brás; 15) – Ofício GAB nº
-1-

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

459/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 37/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, sobre intervenção do Ministério Público com relação a permissão aos
taxistas, resultando na assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC); 16) – Ofício
GAB nº 460/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção
ao Pedido de Informações nº 38/2014, de autoria do Vereador Cicero Justino da Silva,
sobre a reforma realizada entre 2011 e 2012 na Praça Dailton Aparecido Schimack,
localizada na Avenida Brasil, Vila Esperança; 17) – Ofício GAB nº 468/2014, da Prefeita
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº
34/2014, de autoria do Vereador Cicero Justino da Silva, sobre a contratação de
professores para atuar na Rede Municipal de Educação; 18) – Ofício GAB nº 471/2014,
da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 35/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a frota
de veículos de propriedade da Municipalidade, e sobre locação de veículos para a
Guarda Civil Municipal; 19) – Ofício GAB nº 475/2014, da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 39/2014, de autoria do
Vereador Cicero Justino da Silva, sobre a Folha de Pagamento dos servidores ativos e
inativos da Administração Direta e Indireta da Municipalidade; 20) – Ofício GAB nº
478/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 36/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
sobre os quiosques em Cachoeira de Emas que a Municipalidade aluga para
comerciantes e artesãos; 21) – Ofício nº 49/2014, da Procuradoria Geral do Município,
encaminha o Termo de Convênio nº 10/2014, entabulado com a “GAEP – Grupo de Amor
Exigente de Pirassununga”; 23) – Ofício nº 51/2014, da Procuradoria Geral do Município,
encaminha o Termo de Convênio nº 24/2014, entabulado com a “Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pirassununga”; 24) – Ofício nº 104/2014, da Prefeita
Municipal, solicita a retirada do Projeto de Lei nº 80/2014, que dispõe sobre alteração do
artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26/07/2011, que dispõe sobre a concessão de valealimentação aos servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia e
dá outras providências, alterado pela Lei nº 4.411, de 16/05/2013; 25) – Ofício nº
105/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
88/2014, que dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26/07/2011, que
dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos servidores municipais do Poder
Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras providências, alterado pela Lei nº 4.411,
de 16/05/2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 27) - Ofício nº 106/2014, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 89/2014, que visa autorizar inclusão de
nova ação 2503 – FMASSCFV – Piso Básico Variável, 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; 28) –
Ofício nº 107/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o
nº 90/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação 2503 – FMASSCFV – Piso Básico
Variável, 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; 29) – Ofício nº 108/2014, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 91/2014, que visa autorizar o
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Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$
133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) destinado a atender inclusão de nova ação nº
2503 - FMASSCFV – Piso Básico Variável. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) - Projeto de Decreto
Legislativo nº 03/2014, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, que visa
conceder ao Professor Benedicto José Baraúna Júnior, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 31) - Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2014, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa conceder ao Professor José
Rubens Pinheiro Lima, o título de “Cidadão Pirassununguense”. 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:
32) - Indicação nº 168/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o mapeamento do Bairro Rural
do Ribeirão do Roque; 33) - Indicação nº 169/2014, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a
colocação de redutores de velocidade na estrada rural defronte à escola do Bairro Rural
Santo Antônio, para evitar acidentes com os alunos; 34) - Indicação nº 170/2014, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de realizar a substituição das redes subterrâneas que levam água para a
Vila Brasil, proporcionando maior fluxo do precioso líquido pelos encanamentos
substituídos, bem como, melhor qualidade da água; 35) - Indicação nº 171/2014, de
autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a realização de um censo dos animais para
averiguação da quantidade e espécies de animais que existem na área urbana de
Pirassununga; 36) - Indicação nº 172/2014, de autoria do Vereador João Batista de
Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, para que a Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal, apoie a ideia e encaminhe o respectivo Projeto de Lei a esta Casa,
que dispõe sobre a destinação de percentual dos imóveis de projetos habitacionais do
Município de Pirassununga para os integrantes da Guarda Civil Municipal; 37) Indicação nº 173/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de alterar a
denominação do cargo de vigia para guarda patrimonial, mais adequado às funções
exercidas; 38) - Indicação nº 174/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de criar
faixas de ciclismo aos finais de semana e feriados nos moldes daquelas existentes em
outras cidades, incentivando o esporte; 39) - Indicação nº 175/2014, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de retomar as oficinas e projetos do EMAIC Castelinho, bem
assim, promover melhorias em sua infraestrutura; 40) - Indicação nº 176/2013, de autoria
do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar limpeza no canteiro central da Avenida Germano Dix
e em terreno próximo, onde estão despejando lixo; 41) - Indicação nº 177/2014, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de implantar uma academia ao ar livre, colocar
bancos e criar jardins na praça principal do Jardim Lauro Pozzi; 42) - Indicação nº
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178/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de trocar as lâmpadas e melhorar a
iluminação das praças da Cidade Jardim, em especial aquela defronte ao Colégio
Objetivo Júnior; 43) - Indicação nº 179/2014, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar que voltem a funcionar os chafarizes ao lado da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus
dos Aflitos, bem assim, que no contorno do coreto central, volte a ter água e peixes; 44) Indicação nº 180/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a limpeza de dois bueiros da Rua Maria
Apparecida Oliva dos Santos, Jardim Residence Rio Verde, altura do número 316; 45) Indicação nº 181/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a limpeza e melhorias na praça da Vila
Pinheiro; 46) – Indicação nº 182/2014, de autoria do vereador Otacilio José Barreiros,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de aplicar Orientações do
Governo do Estado de São Paulo aos municípios paulistas, a Lei Federal nº 12.587/2012
que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 47) – Pedido de
Informações nº 47/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobr e os
resumos dos editais de Licitação publicados no site do Executivo Municipal; 48) – Pedido
de Informações nº 48/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre
implantação de ronda rural em todos os bairros rurais do Município; 49) – Pedido de
Informações nº 49/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, sobre falta de produtos de limpeza como detergente, água sanitária, sabão em pó,
álcool, sacos de lixo, etc, e produtos de higiene pessoal como sabonete, papel higiênico,
dentre outros nas unidades de saúde do Município; 50) – Pedido de Informações nº
50/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre oficinas
e projetos de educação no trânsito no EMAIC – Castelinho. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 51) – Requerimento nº 111/2014, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência,
o Projeto de Lei nº 76/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa reajustar em 7% (sete
por cento) os vencimentos dos servidores, ativos e inativos, do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga – SAEP, a partir de 1º de maio de 2014. Aprovado por
unanimidade de votos; 52) – Requerimento nº 112/2014, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 77/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o
Poder Executivo a reajustar em 7% (sete por cento) os recursos econômico-financeiros
transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP. Aprovado por
unanimidade de votos; 53) – Requerimento nº 113/2014, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime
de urgência, o Projeto de Lei nº 78/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa reajustar
em 7% (sete por cento) os vencimentos dos servidores, ativos, inativos e pensionistas do
Poder Executivo, a partir de 1º maio de 2014. Aprovado por unanimidade de votos; 54) –
Requerimento nº 114/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 82/2014, de autoria da Mesa Diretora, visa reajustar em 7% (sete por cento) os
vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a
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partir de 1º de maio de 2014. Aprovado por unanimidade de votos; 55) – Requerimento
nº 115/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais
seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 83/2014,
de autoria da Mesa Diretora, visa reajustar em 7% (sete por cento) os subsídios do
Prefeito, Vice e Secretários Municipais – Mandato 2013/2016, a partir de 1º de maio de
2014. Aprovado por unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº 116/2014, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, 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
88/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei
nº 4.130, de 26/07/2011, que dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos
servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras
providências, alterado pela Lei nº 4.411, de 16/05/2013. Aprovado por unanimidade de
votos; 57) – Requerimento nº 117/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Resolução nº 01/2014, de autoria da Mesa Diretora, visa reajustar
em 7% (sete por cento) os subsídios dos Vereadores - Legislatura 2013/2016, a partir de
1º de maio de 2014. Aprovado por unanimidade de votos; 58) – Requerimento nº
118/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito
por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado Estadual José Antônio Barros
Munhoz em especial pelos moradores do Jardim Lauro Pozzi, destinando uma academia
ao ar livre para a principal praça do bairro, providencia que viria ao encontro dos anseios
daquela população. Aprovado por unanimidade de votos; 59) – Requerimento nº
119/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de
Cultura e Turismo Kléber Gabriel da Silva e às Ilustríssimas Senhoras Secretárias
Municipais de Promoção Social Márcia dos Santos Lourenço, e de Educação, Professora
Yara Aparecida Bernardi Antonialli, promoveram o Projeto “Beleza de Mãe”, na Praça
Central Conselheiro Antônio Prado, dia 10/05/2014. Aprovado por unanimidade de votos;
60) – Requerimento nº 120/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de congratulações à
Senhora Secretária Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e Terceira Idade,
Doutora Sylvia Buchmann Thomé e a Coordenadora do Centro de Convivência do Idoso
Ivonete Moraes Dutra, pela comemoração do “Dia das Mães”, no Centro de Convivência
do Idoso – CCI, dia 09/05/2014 . Aprovado por unanimidade de votos; 61) –
Requerimento nº 121/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Otacilio José
Barreiros e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais cinco edis,
consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Esportes pela recepção
à etapa da Taça EPTV de Futsal, dia 05/05/2014. Aprovado por unanimidade de votos;
62) – Requerimento nº 122/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Otacilio
José Barreiros e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais cinco
edis, consignando votos de congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
pela passagem do “Dia da Cavalaria”, comemorado dia 10/05/2014. Aprovado por
unanimidade de votos; 63) – Requerimento nº 123/2014, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao
BRECHÓ “Baú Moderno”, na pessoa de sua proprietária Elisângela C. F. Mendes, em
razão de mais um ano completado, dia 08/05/2014, e pelo elevado espírito de
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solidariedade e Responsabilidade Social demonstrado, bem assim, à Manicure Marina
M. C. Taira, pelos mesmos motivos altruístas, encaminhando-se, outrossim, cópia do
presente requerimento para conhecimento da homenagem, requerendo, ainda, que as
congratulações sejam extensivas e encaminhadas para conhecimento, ao Senhor
Accácio Hebe Nouer, Presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos APREC. Aprovado por unanimidade de votos; 64) – Requerimento nº 124/2014, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, encaminha
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, oficiando-se às Operadoras
de Telefonia Celular e ANATEL para conhecimento, bem como ao IDEC – Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor, PROCON-SP, à Coordenadoria das Promotorias do
Consumidor do Ministério Público do Estado de São Paulo solicitando providências mais
efetivas na responsabilização dos prestadores desse serviço público de primeira
necessidade. Aprovado por unanimidade de votos; 65) – Requerimento nº 125/2014, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, encaminha
MOÇÃO DE APOIO à aprovação e aplicação do PEC nº 11/2013 e PLC nº 32/2012 para
a criação de uma nova figura turística, abrangendo maior número de cidades
beneficiadas com apoio e verbas do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de
Estâncias (DADE). 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
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra, aparteado pelo vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e Jeferson Ricardo do Couto. 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, aparteado pelo
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Após reassumir os trabalhos,
usou da palavra o já inscrito Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sendo aparteado
pelos vereadores: Luciana Batista, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e João
Batista de Souza Pereira. Em seguida, o já inscrito Vereador João Batista de Souza
Pereira usou da palavra. Logo após, o vereador inscrito João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé” usou da palavra. Por fim, o já inscrito vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, aparteado pelos vereadores João Batista de Souza Pereira 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 76/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa reajustar em 7% (sete por cento) os vencimentos dos
servidores, ativos e inativos, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, a
partir de 1º de maio de 2014. Neste momento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho requereu que os Projetos de Leis nºs: 76, 77, 78, 82, 83, 88/2014 e
Projeto de Resolução nº 01/2014 a votação fossem apreciados em bloco em razão de
estarem em Regime de Urgência, sendo o pedido aprovado por unanimidade de votos.
Colocado em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 76/2014 foi aprovado
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por unanimidade de votos. 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 77/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a reajustar
em 7% (sete por cento) os recursos econômico-financeiros transferidos aos pensionistas
municipais beneficiários do IPESP. Aprovado por unanimidade de votos. 03) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 78/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa reajustar em 7% (sete por cento) os vencimentos dos servidores,
ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º maio de 2014. Aprovado
por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 82/2014, de autoria da Mesa Diretora, visa reajustar em 7% (sete por cento) os
vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a
partir de 1º de maio de 2014. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 83/2014, de autoria da Mesa Diretora, visa
reajustar em 7% (sete por cento) os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais
– Mandato 2013/2016, a partir de 1º de maio de 2014. Aprovado por unanimidade de
votos. 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Resolução nº 01/2014,
de autoria da Mesa Diretora, visa reajustar em 7% (sete por cento) os subsídios dos
Vereadores - Legislatura 2013/2016, a partir de 1º de maio de 2014. Aprovado por
unanimidade de votos. 07) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
88/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei
nº 4.130, de 26/07/2011, que dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos
servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras
providências, alterado pela Lei nº 4.411, de 16/05/2013. Aprovado por unanimidade de
votos. 08) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 74/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Nosso
Desafio Pirassununga, objetivando a execução de programas com crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, risco social, trabalho e exploração infantil.
Aprovado por unanimidade de votos. 09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
79/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
acordos para recebimento, mediante pagamento à vista ou parcelado, de créditos
tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa, nas condições que estabelece, e dá
outras providências. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2014, a qual foi lida pelo
Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocado em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº 79/2014 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 10) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 80/2014, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe
sobre alteração do artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre a
concessão de vale-alimentação aos servidores municipais do Poder Executivo,
Legislativo e da Autarquia e dá outras providências, alterado pela Lei nº 4.411, de 16 de
maio de 2013. Retirado pela autora, conforme Ofício nº 104/2014, de 13/05/2014,
subscrito pela Prefeita Municipal. 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
81/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o SAEP a celebrar acordos para
recebimento, mediante pagamento à vista ou parcelado, de créditos tributários e não
tributários inscritos em Dívida Ativa, nas condições que estabelece, e dá outras
providências. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2014, a qual foi lida pelo
Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocado em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº 81/2014 foi aprovado por
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unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 84/2014, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, visa
denominar de “ENGENHEIRO ANTONIO CARLOS MARUCCI”, a Via Pública que se
inicia na Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes e termina na propriedade registrada
sob matrícula nº 20.985, neste Município. Foi apresentada a Emenda nº 01/2014, a qual
foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº 84/2014 foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 13) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Resolução nº 02/2014, de autoria da Mesa
Diretora, visa alterar a Resolução nº 194, de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre o
vale-alimentação aos servidores do Poder Legislativo. Aprovado por unanimidade de
votos. 14) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Resolução nº 03/2014, de autoria do
Vereador Dr. Otacilio José Barreiros, visa alterar a Resolução nº 175, de 23 de abril de
2009, que dispõe sobre a CÂMARA NET. Em discussão, o Vereador Jeferson Ricardo do
Couto requereu o adiamento da apreciação por até 02 (duas) sessões. Colocado em
votação, o pedido foi rejeitado por (05X04) votos. Em seguida, usou da palavra os
Vereadores Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Colocado em Primeira Discussão o Projeto de Resolução nº 03/2014, foi
aprovado por unanimidade de votos. 15) – Eleição da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar para apurar violação, em tese, do disposto nos incisos III e VI do artigo 5º
da Resolução nº 176, de 26/05/2009 (Código de Ética e Decoro Parlamentar). Neste
momento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, requereu a
suspensão da sessão por 10 (dez) minutos, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente informou que em atenção
ao Ofício nº 03/2014 da Corregedoria, datado de 02/05/2014 com representação do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, em razão de, violação, em
tese, do disposto nos incisos III e VI do artigo 5º da Resolução nº 176, de 26/05/2009, o
Código de Ética e Decoro Parlamentar. E, conforme preceitua o artigo 9º da Resolução
nº 176, de 26/05/2009, será lida a representação pelo Secretário e a seguir será
realizada a eleição para composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para
apuração dos fatos e responsabilidades. Informo que a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar é considerada comissão especial e temporária, composta por três membros
desimpedidos, através do processo de votação pública, observado tanto quanto possível,
a representação proporcional dos partidos com assento na Casa. Informou que não
poderão integrar a referida comissão o Presidente da Câmara, Corregedora e vereador
denunciado, ou seja, vereadores: Otacilio José Barreiros, Luciana Batista e João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. A seguir, solicitou ao Secretário que procedesse a
leitura da representação. Após a leitura do documento, foi dado início a votação, o Sr.
Presidente informou que estava sendo entregue aos Senhores Vereadores a cédula, que
deverá ser assinada pelos vereadores inclusive o nome por extenso. Em seguida, o
Secretário fez a chamada para que ocorresse a votação nominal, informando ainda o
Presidente que os vereadores devem indicar na cédula 3 (três) vereadores, devendo
proclamar o seu voto e entregar a cédula na Mesa Diretora. Realizada a votação pública,
o Sr. Presidente convidou os vereadores Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e
Luciana Batista para serem escrutinadores. Verificada a contagem de votos o Sr.
Presidente proclamou o seguinte resultado dos Membros Eleitos: Vereador Jeferson
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Ricardo do Couto – 10 (dez) votos; Vereador João Batista de Souza Pereira - 07 (sete)
votos e Vereador Dr. José Carlos Mantovani - 07 (sete) votos. O Senhor Presidente
também declarou os demais vereadores que obtiveram votos: Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão – 02 (dois) votos; Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” - 02
(dois) votos; Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho - 01 (um) voto; e Dr.
Milton Dimas Tadeu Urban – 01 (um) voto. Informou finalmente aos membros eleitos que
o procedimento e prazos para os trabalhos será o disposto no Código de Ética e Decoro
Parlamentar, devendo ser observado a descrição e sigilo, sob pena de imediato
desligamento e substituição. 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 Audiência Pública sobre os Projetos de Leis nºs: 71, 72, 73 e
PLC nº 04/2014, dia 19/05/2014, às 19h30min, na Sala das Sessões “Dr. Fernando
Costa”; e para reunião com os representantes da Associação Regional
Pirassununguense de Esclerose Múltipla, dia 19/05/2014 às 18h30min. 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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