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Ata nº 2775 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
24 de junho de 2014. Ao vigésimo quarto dia do mês de junho do ano dois mil e quatorze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2775ª 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 2774 da Sessão Ordinária de 17 de junho 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 Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho 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) – Prospecto do Cetram, sobre Evento e Seminários
de 06 a 11/2014; 02) – Informativo da Gov Tech – Assessoria e Sistemas, sobre o curso
de Lei Orçamentária Anual – LOA, ia 16/07/2014; 03) – Revista Acontece – APAS, Ano
IV, Edição nº 34, 05/2014; 04) – Ofício ADM nº 193/2014 da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, em atenção ao Ofício nº 00717/2014-SG, solicitando nova data para
comparecimento do Administrador do hospital para explanação do “Plano de Trabalho”
da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 05) – Ofício nº 94/2014, do Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, solicita a emissão de Atestado de Exercício de
Mandato da Prefeita, em duas vias, para fins de solicitação de recursos junto ao Fehidro ;
06) – Telegrama do Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, comunica a
aprovação de convênio no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para
construção de Centro de Convivência do Idoso - CCI; 07) – Convite da Prefeita Municipal
e Secretária Municipal da Saúde, para a inauguração do SAMU – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência “Dra. Flávia Regina Valsecchi Dalmonte”, dia
23/06/2014; 08) – Ofício nº 41/2014, do Conservatório Municipal “Cacilda Becker”,
convida para o Recital em comemoração ao 45º Aniversário do Conservatório Municipal
“Cacilda Becker”, dia 25/06/2014; 09) – Ofício nº 126/2014, do Deputado Estadual
Olimpio Gomes, em atenção ao Requerimento nº 125/2014, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que encaminhou 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); 10) – Ofício GAB nº
617/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 61/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, sobre as normas de segurança, com as documentações pertinentes à
Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiro dos prédios da Municipalidade; 11) – Ofício
GAB nº 585/2014, da Prefeita Municipal, em atenção ao Ofício nº 0401/2014-SG, sobre
delimitação de vaga de estacionamento de veículos para “deficiente físico” nas
proximidades da sede da Associação Regional Pirassununguense de Esclerose Múltipla;
12) – Projeto de Lei nº 114/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que
visa criar o parágrafo único, no artigo 1º da Lei nº 4.497, de 10/10/2013. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
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Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal:
13) - Indicação nº 227/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de transformar a antiga Unidade
Básica de Saúde – USF da Vila Santa Fé, em Centro de Coleta de Sangue e
atendimento a pessoas enfermas, sem a necessidade de se deslocarem para a cidade ;
14) - Indicação nº 228/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover a notificação dos
proprietários dos lotes localizados no Jardim Ferrarezzi, referentemente a terrenos
existentes na Rua Lizette Wegmuller, nºs 1.328, 1.338 e ao lado 1.325, lado 1.347, para
que, realizem a limpeza de seus imóveis, sob pena de sofrerem as multas competentes
previstas na legislação municipal; 15) - Indicação nº 229/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
promover a pintura do solo nas rotatórias da Zona Norte, entre a Avenida Brasil e
Avenida das Nações e no final da Avenida Brasil, com a Avenida América do Sul,
propiciando maior segurança aos motoristas, motociclistas, ciclistas, etc., que trafegam
pelo local; 16) - Indicação nº 230/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de junto a Viação
Pirassununga Ltda., regulamentar o transporte de animais de pequeno porte junto aos
ônibus coletivos da cidade, sem que haja contato dos animais com os demais
passageiros; 17) - Indicação nº 231/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar colocação
de placas nos pilares localizados defronte à parada de ônibus da Estação Rodoviária,
determinando que os motoristas desliguem os motores dos ônibus, quando ali param
para fazerem o embarque e desembarque de passageiros, pois muitas são as
reclamações dos moradores vizinhos do local que não tem sossego dia e noite já de há
muito tempo; 18) - Indicação nº 232/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar chuveiros
nos sanitários do Terminal Rodoviário da cidade, oferecendo melhores condições aos
viajantes; 19) - Indicação nº 233/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de em
parceria com o CEPTA/ICMBio, promoverem estudos visando a preservação do Cerrado
de Santa Fé/Cachoeira de Emas, incentivando o turismo com abertura de trilhas e outras
atividades, preservando assim, aquele local, que constantemente sofre a ação de
vândalos, que incendeiam o local; 20) - Indicação nº 234/2014, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de instalar bancos no jardim construído pela própria população da Vila
Santa Fé, localizado defronte a EMEF “Prof. Iran Rodrigues”, bem assim, realize a
construção de cobertura junto ao ponto de ônibus, proporcionando maior conforto aos
usuários dos coletivos, que ficam sujeitos ao sol e chuva, enquanto aguardam o horário
para embarque; 21) - Indicação nº 235/2014, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de adotar os valores da
Lei 12.994/2014 para os servidores ocupantes dos cargos de Agentes Comunitários de
Saúde e de Agentes de Combate às Endemias; 22) - Indicação nº 236/2014, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de estudar a adoção do Anteprojeto de Lei que “Cria no Município de
Pirassununga, o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações PURAE”, cujo objetivo é preservar nossos recursos hídricos; 23) – Pedido de
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Informações nº 66/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, sobre decisão judicial em favor dos Munícipes proprietários de lotes de
terrenos, Jardim Carlos Gomes, Rua Ovídio Ravanini, Lote 04. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 24) – Requerimento nº 189/2014, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência o Projeto de Lei nº 85/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2501 – Convênio Projeto Esporte Social, na Lei Municipal nº
4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
Aprovado por unanimidade de votos; 25) – Requerimento nº 190/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado
sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 86/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2501 – Convênio Projeto Esporte Social, na Lei
nº 4.447, de 25 de junho de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014. Aprovado por unanimidade de votos; 26) – Requerimento nº 191/2014, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 87/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, no valor de R$ 52.920,00, destinado a atender inclusão de nova ação
nº 2501 – Convênio Projeto Esporte Social. Aprovado por unanimidade de votos; 27) –
Requerimento nº 192/2014, de autoria dos Vereadores José Carlos Mantovani e Luciana
Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência
o Projeto de Lei nº 112/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a suplementar dotação orçamentária que especifica no valor de R$
1.001.500,00, para aditar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, a fim de incrementar a política de atendimento à saúde do cidadão, no
que concerne ao tratamento emergencial. Aprovado por unanimidade de votos; 28) –
Requerimento nº 193/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à Empresa Motor
Trailer do Brasil Ltda, entre os dias 19 e 22 de junho, realizou-se mais uma edição do
Encontro Nacional Beneficente Motor Trailer, no espaço da Associação Alda Miranda
Matheus - AMA. Aprovado por unanimidade de votos; 29) – Requerimento nº 194/2014,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Paróquia das Santas Missões, pelo importante
papel social com os cursos que oferece à comunidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 30) – Requerimento nº 195/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos
- “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Chefe da
Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R. Senhor Eng.º Og Fray para que tome conhecimento do
pedido dos usuários da Rodovia Prefeito Euberto Nemésio Pereira de Godoy SP-201,
próximo ao cruzamento com o anel viário (continuação da Avenida Painguás) foram
colocados redutores de velocidade, chamados popularmente de tartarugas, que estes
redutores estariam, danificando os veículos, quebrando rodas e furando pneus.
Aprovado por unanimidade de votos; 31) – Requerimento nº 196/2014, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Equipe de Futebol de Salão da Vila São Pedro
pelo Tricampeonato do Campeonato Municipal de Futsal 2014, organizado pela
Secretaria Municipal de Esportes de Pirassununga, no último dia 13 de junho, foi
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realizada no Ginásio Dr Lauro Pozzi. Aprovado por unanimidade de votos; 32) –
Requerimento nº 197/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à
equipe “20 de Novembro da Vila Esperança”, pela vitória no Campeonato Municipal de
Futebol Veterano “José Carlos Alexandre – CALETA”, no último dia 15/06/2014.
Aprovado por unanimidade de votos; 33) – Requerimento nº 198/2014, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Rádio Piracema FM – 94,7, na pessoa de seu
Diretor Atamir Angioluci Campos, completou 18 anos de existência e de bons serviços,
dia 14/06/2014. Aprovado por unanimidade de votos; 34) – Requerimento nº 199/2014,
de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis,
encaminha Moção de Apoio para efetivação do credenciamento junto ao Sistema Único
de Saúde (SUS), do serviço de hemodiálise, oferecido pela Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 35) – Requerimento nº 200/2014,
de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis,
encaminha Moção de Apoio para aprovação do credenciamento junto ao Sistema Único
de Saúde (SUS), do serviço de ressonância magnética oferecido pela Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 36) – Requerimento
nº 201/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito
edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Vera Lúcia Boldrin. Aprovado por unanimidade de votos; 37) –
Requerimento nº 202/2014, de autoria dos Vereadores João Batista de Souza Pereira e
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor João Luis
Bernadochi. 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. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João Batista de Souza
Pereira, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da
palavra. A seguir, usou da palavra Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, aparteado
pelos vereadores Luciana Batista e Alcimar Siqueira Montalvão. Após reassumir os
trabalhos, usou da palavra o Vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto, aparteado
pelos vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e Luciana Batista. Em seguida, o já inscrito
vereador João Batista de Souza Pereira, usou da palavra. Usou da palavra o vereador
inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelos vereadores
Alcimar Siqueira Montalvão e Dr. José Carlos Mantovani. Inscrito, usou da palavra o
Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, aparteado pelo vereador João
Batista de Souza Pereira. Logo após, o já inscrito vereador Dr. Milton Dimas Tadeu
Urban, usou da palavra, aparteado pelo vereador Dr. José Carlos Mantovani. Por fim,
usou da palavra na tribuna, o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado
pelos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Luciana Batista e
Jeferson Ricardo do Couto. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 85/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 2501 – Convênio Projeto
Esporte Social, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano
Plurianual para o período 2014 a 2017. Neste momento, o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho requereu que os Projetos de Leis nºs: 85, 86 e 87/2014 a
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votação fosse apreciada em bloco em razão dos projetos tratarem da mesma matéria,
sendo aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Primeira e Segunda
Discussão o Projeto de Lei nº 85/2014 foi aprovado por unanimidade de votos. 02) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 86/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 2501 – Convênio Projeto
Esporte Social, na Lei nº 4.447, de 25 de junho de 2013, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por unanimidade de votos. 03) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 87/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, no valor de R$ 52.920,00, destinado a atender inclusão de nova ação
nº 2501 – Convênio Projeto Esporte Social. Aprovado por unanimidade de votos. 04) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 112/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária
que especifica no valor de R$ 1.001.500,00, para aditar convênio com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, a fim de incrementar a política de
atendimento à saúde do cidadão, no que concerne ao tratamento emergencial. Aprovado
por unanimidade de votos. 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 111/2014,
de autoria da Prefeita Municipal, visa criar a Comissão Municipal de Defesa Civil –
COMDEC, e dá outras providências. Neste momento, o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho requereu que o Projeto de Lei nº 111/2014 e Projeto de Lei
Complementar nº 05/2014 a votação fosse apreciada em bloco em razão dos projetos
estarem em Segunda Discussão, sendo aprovado por unanimidade de votos. Colocado
em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 111/2014 foi aprovado por unanimidade de
votos. 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 05/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a Anistia para Regularização de Edificações.
Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente
convidou os Senhores Edis e a População em Geral, para Audiência Pública que versará
sobre os Projetos de Lei nºs: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110/2014 e Projeto de Lei Complementar nº 06/2014, dia 30/06/2014,
às 19h30min, nesta Casa de Leis. A seguir o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário,
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar na Explicação
Pessoal. Usou da palavra o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. Logo após, o
já inscrito vereador Dr. José Carlos Mantovani usou da palavra, aparteado pelo vereador
Dr. Milton Dimas Tadeu Urban. Por fim, o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto
usou da palavra. Em seguida, 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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