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

Ata nº 2758 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
25 de fevereiro de 2014. Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano dois mil e
quatorze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2758ª
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 2757 da Sessão Ordinária de 18 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 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) – Convite da Prefeita Municipal e Secretaria
Municipal de Saúde, para o lançamento do Programa Remédio em Casa, dia
22/02/2014; 02) – Convite da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Cultura e
Turismo, para participar das festividades do Carnaval 2014; 03) – Telegrama nº
1611/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde referente ao Pagamento de Saúde da
Família, Comp 01/2014, (R$ 103.741,50); 04) – Telegrama nº 1612/MS/SE/FNS do
Ministério da Saúde referente ao Pagamento de FAEC SIA – Mamografia para
Rastreamento, Comp 11/2013, (R$ 5.355,00); 05) – Telegrama nº 3160/MS/SE/FNS do
Ministério da Saúde referente ao Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, Comp
01/2014, (R$ 75.036,00); 06) – Telegrama nº 7699/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde
referente ao Pagamento de Saúde da Família, Comp 01/2014, (R$ 103.741,50); 07) –
Telegrama nº 7700/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde referente ao Pagamento de
FAEC SIA – Mamografia para Rastreamento, Comp 11/2013, (R$ 5.355,00); 08) –
Telegrama nº 10840/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde referente ao Pagamento de
Agentes Comunitários de Saúde, Comp 01/2014, (R$ 75.036,00); 09) – Ofício dos
Guardas Municipais de Pirassununga, apresentando reivindicação referente a Correção
Salarial, pagamento GRTP e construção de plano de carreira, que foram discutidos em
Assembleia Geral, dia 12/02/2014; 10) – Convite da Prefeita Municipal, para a
Inauguração da Praça de Exercício do Idoso e para o Projeto Pesque Parque, dia
01/03/2014; 11) – Ofício nº 03/2014, do Coordenador do Procon de Pirassununga,
encaminhando Relatório Anual das Atividades, durante o ano de 2013; 12) – Ofício nº
11/2014, do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, solicita cópia das
emendas do Projeto de Lei Complementar 06/2000, que dispõe sobre o Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal e de outra providência, bem como,
justificativas e se houve veto do Executivo Municipal; 13) – Ofício CGCRRM nº
225/2014, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminha cópia do
despacho, Processo TC-034341/026/13, relativo às prestações de contas dos últimos
10 anos de repasses de recursos pela Prefeitura Municipal de Pirassununga à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 14) – Requerimento do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia do áudio da
Audiência Pública, realizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal
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de Finanças, para apresentação da Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2013, dia
24/02/2014; 15) – E-mail do Instituto Interesse Público, sobre o curso aos servidores da
Câmara Municipal, Vereadores e Empreendedores Locais; 16) – E-mail da Secretaria
Municipal da Saúde, solicita cópia do áudio da Audiência Pública da Saúde – 3º
Quadrimestre de 2013, realizada dia 24/02/2013; 17) – Ofício nº 372/400/14, do Coronel
PM Chefe de Gabinete, justifica a ausência no Ato Solene de outorga do Título “Guarda
Civil Municipal do Ano”, dia 18/02/2014; 18) – Ofício nº 02/2014 da Secretaria Municipal
da Saúde, Conselho Municipal de Saúde, delibera em reunião extraordinária, após
explanação da Gestora de Saúde do Município, pela aprovação da Audiência Pública da
Saúde – 3º Quadrimestre de 2013, realizada dia 24/02/2013; 19) – Ofício GAB nº
231/2014, do Secretário Municipal de Governo, solicita 06 (seis) cópias autenticadas da
Ata de Posse da Prefeita; 20) – Ofício nº 235/2014, da Prefeita Municipal, encaminha o
Curriculum do Senhor Fernando Devitto, indicado para o emprego em comissão de
Administrador do Distrito de Cachoeira de Emas; 21) - Ofício nº 28/2014, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 20/2014, que visa criar
diretrizes para construção e manutenção de galerias de águas pluviais. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
22) - Ofício nº 29/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 21/2014, que visa novo Anexo à Lei nº 1.695/1986, dispondo de novas
referências salariais aos empregados públicos que especifica, e dá providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 23) - Ofício nº 30/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 22/2014, que visa instituir a devolução dos valores ora
descontados dos servidores públicos contratados anteriormente ao advento do Decreto
nº 4208/2010. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 24) – Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2014, de
autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura, que visa aprovar as contas da
Prefeitura do Município de Pirassununga, referente ao exercício de 2011, com Parecer
Favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 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: 25) Indicação nº 68/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar, se necessário, a pintura no leito
asfáltico da Rua Siqueira Campos, nº 1.256, defronte a Casa Vimal, delimitando o
estacionamento para motos, em atenção ao pedido do comerciante proprietário daquela
Loja; 26) - Indicação nº 69/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover a limpeza geral e
recape da Rua João Baptista Batistella, Jardim São Valentim, atrás do Colégio Liceu
Vivere/COC, instalando no local, equipamentos de ginástica nos moldes daqueles
instalados na Avenida Newton Prado, bem assim, construir caçadas para pedestres; 27)
- Indicação nº 70/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de apoie a ideia de encaminhar Projeto de
Lei a esta Casa, que visa para fomentar a Política Municipal de proteção ao meio
ambiente, dando condições de criar medidas para proteger e evitar as emissões de
carbono; 28) - Indicação nº 71/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar a
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Rua São Vicente de Paula, Vila Santa Fé, de mão única de direção, no sentido de quem
desce, em atenção aos moradores que fizeram este pedido, com o intuito de se evitar
acidentes, principalmente nos finais de semana, quando o trafego fica intenso naquela
via pública; 29) - Indicação nº 72/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
substituir as lâmpadas queimadas existentes na Estrada Municipal Levy Ramos, que dá
acesso ao Bairro Vertentes do Mamonal, proporcionando maior segurança, no período
noturno, para os transeuntes daquela estrada; 30) - Indicação nº 73/2014, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de: Efetivar, durante este ano de 2014, os devidos lançamentos
no Programa Verde-Azul das ações acima elencadas; Priorizar as ações de
recuperação da mata ciliar nas áreas de proteção de mananciais para abastecimento da
população; Dar continuidade a arborização da cidade; Dar continuidade a Educação
Ambiental em atendimento da Resolução SME 01/2009 publicada na Imprensa Oficial
nº 605; e divulgar as ações de continuidade elencadas acima, bem como, as
elaboradas no Programa de Governo “Pirassununga Mais Humana”; 31) - Indicação nº
74/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de analisar as causas do incêndio, em
toda área de reflorestamento, onde existe uma nascente d' água, que serve de
abastecimento da Fazenda Campo Limpo, tomando as providências necessárias para a
recuperação do local, mormente porque, lá existe nascente d' água, que poderá
desaparecer com a falta da vegetação; 32) - Indicação nº 75/2014, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de dotar a Praça do Jardim das Laranjeiras de iluminação
pública, em atenção aos moradores daquela região; 33) - Indicação nº 76/2014, de
autoria do Vereador do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de junto a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, solicitar a entrega de correspondências no Pólo Industrial, em atenção aos
Empresários de referido Pólo; 34) - Indicação nº 77/2014, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de promover a limpeza geral no bueiro, existente na Rua Amador Bueno,
sentido Bairro, proporcionando o normal fluxo de águas pluviais no local; 33) –
Indicação nº 78/2014, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com os proprietários do
imóvel ao lado da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para que entabulem um
acordo, visando a dação em pagamento à Municipalidade de parte desse imóvel,
quitando-se a dívida, com autorização legislativa, de forma a oferecer a nosso hospital,
a oportunidade de ser ampliado; 34) – Pedido de Informações nº 13/2014, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre algumas máquinas que estão trabalhando
no lixão municipal; 35) – Pedido de Informações nº 14/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, a respeito da Indicação nº 477/2013, que solicita a isenção
de IPTU aos contribuintes que sofrem de AIDS, doença renal crônica e câncer; 36) –
Pedido de Informações nº 15/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, a respeito de informações sobre apreensão por parte da Administração
Municipal de animais errantes e aquelas vítimas de maus tratos ou abandono; 37) –
Pedido de Informações nº 16/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto e
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Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de informações sobre verba de R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais) autorizada em suplementação por esta Casa em
dezembro de 2013. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 38) – Requerimento nº
34/2014, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, e subscrito por mais oito
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 18/2014, de
autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Turismo – COMTUR e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 39)
– Requerimento nº 25/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 21/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa criar novo Anexo à Lei nº 1.695/1986, dispondo de novas referências salariais aos
empregados públicos que especifica, e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 36/2014, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, seja transferida a sessão ordinária
programada para o dia 04/03/2014 (terça-feira), para o dia 06/03/2014 (quinta-feira),
mantido o horário de início às 20 horas. Aprovado por unanimidade de votos; 41) –
Requerimento nº 37/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado Federal Carlos Alberto
Rolim Zarattini, destinando o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a serem
aplicados na construção de uma Biblioteca Municipal na Vila Santa Fé. Aprovado por
unanimidade de votos; 42) – Requerimento nº 38/2014, de autoria da Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Deputado Federal Devanir Ribeiro, pelo envio para Pirassununga do
importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) oriundos do Ministério das Cidades, para
reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Vila Santa Fé. Aprovado por
unanimidade de votos; 43) – Requerimento nº 39/2014, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Deputado Federal Newton Lima Neto, pelo envio de Emenda
Parlamentar no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 40/2014,
de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, e subscrito por mais oito edis,
solicita intercessão do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) Luciano Coutinho para que se sensibilize com a situação financeira da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, permitindo uma linha de crédito a fundo
perdido, sem ônus de reembolso. Aprovado por unanimidade de votos; 45) –
Requerimento nº 41/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, encaminha MOÇÃO DE APOIO para a
prorrogação da Piracema no Rio Mogi Guaçu, encaminhando-se o presente para o
Excelentíssimo Senhor Ministro da Pesca e Aquicultura Marcelo Bezerra Crivella e a
Excelentíssima Senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente Isabella Mônica Vieira
Teixeira, visando a sensibilização ao ocorrido em nossa região e a consequente
proibição da pesca até 31 de março deste ano. 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 Lorival
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César Oliveira Moraes - “Nickson”, sendo aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo do
Couto. Inscrito, o Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, usou da palavra. Em
seguida, usou da palavra o já inscrito vereador Dr. José Carlos Matovani, o qual foi
aparteado pelos vereadores Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Alcimar Siqueira
Montalvão. Inscrito, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da
palavra. Logo após 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. Em seguida, usou da palavra o Vereador 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, sendo
aparteado pelos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Alcimar
Siqueira Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, e contra aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Inscrito, o Vereador João Batista de Souza Pereira, concedeu seu tempo de uso
da palavra ao Vereador Otacilio José Barreiros. Após reassumir os trabalhos, usou da
palavra o já inscrito Vereador Alcimar Siqueira Montalvão. A seguir, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 18/2014, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR e dá outras providências. Aprovado por unanimidade
de votos. 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 21/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa criar novo Anexo à Lei nº 1.695/1986, dispondo
de novas referências salariais aos empregados públicos que especifica, e dá outras
providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi lida pelo Secretário e
recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº 21/2014 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 03) - SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 09/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino de
Pirassununga. Neste momento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho requereu que os Projetos de Leis nºs: 09, 10, 11, 12 e 13/2014 a votação fosse
apreciada em bloco em razão da matéria estar em Segunda Discussão, sendo o pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei
nº 09/2014 foi aprovado por unanimidade de votos. 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 10/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 11/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Lar das Crianças do Menino Deus para os fins que especifica.
Aprovado por unanimidade de votos. 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 12/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com o Centro Pirassununguense de Assistência à Infância – CPAI. Aprovado
por unanimidade de votos. 07) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 13/2014,
de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, visa alterar a Lei
nº 3.305, de 2 de setembro de 2004, a “Semana da Consciência Negra”. Aprovado por
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unanimidade de votos. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 14/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, visando transferir recursos
da Secretaria de Estado da Saúde, provenientes do Fundo Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde. Aprovado por unanimidade de votos. 09) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 15/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde da Família
– PSF. Aprovado por unanimidade de votos. 10) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 16/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar a celebração de
convênios, objetivando a manutenção do Posto de Atendimento ao Empreendedor no
Município. Aprovado por unanimidade de votos. 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 17/2014, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre o aumento de
vagas, criação de empregos permanentes mensalistas e extinção de emprego em
comissão no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de
votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar na Explicação
Pessoal. 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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