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Ata nº 2784 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
26 de agosto de 2014. Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto do ano dois mil e
quatorze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2784ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, José Carlos
Mantovani, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, Luciana Batista, Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros . Ausente
o Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Havendo número legal, o Sr.
Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros, declarou abertos os trabalhos e colocou
em discussão a Ata nº 2783 da Sessão Ordinária de 19 de agosto de 2014, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse com a leitura do
Expediente. Neste momento o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedido de Informações,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. A seguir, o Sr.
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo Associtrus, Ano
10, nº 54; 02) – Convite da União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP,
para o curso, “Contabilidade Pública”; 03) – Convite da Mesa Administrativa da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, para a Solenidade de
Descerramento da Galeria de Provedores da Santa Casa, dia 29/08/2014; 04) – Convite
da Prefeita Municipal, para a 1ª Semana Municipal pela Esclerose Múltipla, dias 24, 27 e
30/08/2014; 05) – Convite da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Esportes, para
a Assinatura do Convênio “Atleta do Futuro”, dia 26/08/2014; 06) – Requerimento de
Antonio Luiz do Nascimento Peixoto, solicita cópia das imagens gravadas pelas câmeras
de segurança do prédio desta Casa de Leis, do dia 29/05/2014, com a finalidade de
verificar acidente de trânsito ocorrido na Rua Joaquim Procópio de Araújo; 07) –
Requerimento de Luane Gabriele Senhorini, solicita cópia da conclusão dos trabalhos da
CEI que analisou os atendimentos nos Postos de Saúde do Município; 08) –
Requerimento de Luane Gabriele Senhorini, solicita cópia da fita (DVD) da sessão
camarária de 19/08/2014; 09) – Telegrama nº 3645 do Ministério da Saúde, informa a
liberação de recursos financeiros ao Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de
Risco, Comp 12/2013, (R$ 14.173,80); 10) – Ofício nº 05/2014, da Associação de
Moradores do Jardim São Valentim, informa que em detrimento do afastamento do
Presidente Cláudio Ferreira dos Santos, está sob o comando do Senhor Manoel Antonio
Fernandes da Costa que representa interinamente os compromissos e responsabilidades
assumidos por esta Associação; 11) – Ofício nº 81/2014, da Procuradoria Geral do
Município, encaminha o Termo de Convênio nº 33/2014, entabulado com a “Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga - APAE”; 12) – Requerimento do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia da gravação da fala deste Edil (áudio
e vídeo), na sessão camarária de 19/08/2014; 13) – Ofício nº 58/2014, do Ministério do
Meio Ambiente, Centro Nacional de Pesquisa de Conservação de Peixes Continentais
CEPTA/ICMBio, em atenção ao Requerimento nº 249/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, informe a esta Casa de Leis as providências que estão
sendo realizadas para evitar a mortandade das abelhas no interior paulista e quais
providências ainda se pretendem conduzir, bem assim informem se já se sabe as causas
da diminuição da população desses insetos; 14) – Ofício nº 09/2014, do Deputado
Estadual Bruno Covas, em atenção ao Requerimento nº 150/2014, de autoria do
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Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa encaminhar recursos
para a construção de 03 (três) salas de aula na Escola Estadual “Professor Henrique
Ferreira dos Reis”; 15) - Ofício nº 07/2014, do Deputado Estadual Bruno Covas, em
atenção ao Requerimento nº 152/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que visa encaminhar recursos para a construção de 03 (três)
salas de aula na Escola Estadual “Professora Terezinha Rodrigues”, bem assim, para a
adequação dos espaços administrativos dessa unidade escolar; 16) – Ofício nº 08/2014,
do Deputado Estadual Bruno Covas, em atenção ao Requerimento nº 151/2014, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa encaminhar
recursos para a construção de 02 (duas) salas de aula na Escola Estadual “Osmarina
Sedeh Padilha”; 17) – Ofício nº 10/2014, do Deputado Estadual Bruno Covas, em
atenção ao Requerimento nº 153/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que visa encaminhar recursos para a construção de uma
Escola Estadual no Jardim Treviso de Pirassununga, com ensino de horário integral,
contando com 12 (doze) salas de aula e ainda uma quadra poliesportiva ; 18) – Ofício nº
2273/2014, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminha sentença
proferida no Processo TC-001286/010/07, objeto: “Administração e Gerenciamento de
Cartões Eletrônicos Magnéticos, para aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos
funcionários do SAEP”; 19) – Ofício nº 11/2014, do Secretário Municipal de Finanças,
encaminha os Balancetes referente ao mês de 07/2014, da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 20) – Ofício GAB nº 721/2014, da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 75/2014, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre os empenhos feitos pelo Executivo Municipal
no ano de 2014; 21) – Ofício nº 166/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 139/2014, que visa regular o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, conforme as normas gerais emanadas
da Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 22) – Ofício nº 167/2014, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 140/2014, que visa
redenominar para Diretora de Creche, o emprego permanente mensalista de
Responsável de Creche, constante do Anexo II da Lei nº 1.695, de 25/03/1986 e suas
alterações posteriores. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir
foram encaminhados à Prefeita Municipal: 23) - Indicação nº 307/2014, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de estabelecer regras aos loteadores para que, antes da venda dos lotes
fiquem responsáveis pelo imóvel, evitando águas paradas que posam servir de
criadouros para o mosquito da dengue; 24) - Indicação nº 308/2014, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de determinar o Setor de Trânsito, promover as sinalizações necessárias
nas ruas do Pólo Industrial “Guilherme Müller Filho”, para melhor orientação dos
motoristas e minimizando a probabilidade de acidentes; 25) - Indicação nº 309/2014, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir um barracão com local fixo para os
feirantes, para maior conforto e segurança; 26) - Indicação nº 310/2014, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar os serviços necessários para proporcionar maior
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luminosidade junto a praça do Jardim Ferrarezzi, que devido a escuridão é utilizada de
modo indevido por maus contribuintes; 27) - Indicação nº 311/2014, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de designar varredor para promover a limpeza da praça
localizada no Jardim Ferrarezzi, Rua Benedito Galhardo, defronte a Igreja Santa Luzia,
em atenção aos pedidos daqueles moradores; 28) - Indicação nº 312/2014, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Mesa Diretora, verifique a possibilidade
de estudar a possibilidade de aderir ao Projeto da Secretaria Municipal da Criança,
Adolescente e da Terceira Idade, permitindo a contratação de menores aprendizes, nos
quadros de trabalho dessa Casa de Leis; 29) – Pedido de Informações nº 82/2014, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre informações referente ao horário
diário de trabalho do Diretor de Merenda Escolar; 30) – Pedido de Informações nº
83/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o
consumo mês a mês dos combustíveis utilizados pela Administração Pública durante o
ano de 2013. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 31) – Requerimento nº
265/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal,
Cristina Aparecida Batista, pela implantação do Programa “Atleta do Futuro”. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 32) – Requerimento nº 266/2014, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira e subscrito por mais seis edis, solicita
intercessão do Comandante da Academia da Força Aérea Brig Ar Carlos Eduardo da
Costa Almeida para que estude possibilidade de solicitar aos participantes do próximo
Domingo Aéreo optarem por doar alimentos não perecíveis a serem dirigidos ao Fundo
Social de Solidariedade, ou rações a serem encaminhadas às entidades que abrigam
animais em nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 33) –
Requerimento nº 267/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao
novo Secretário Municipal de Esportes, ex-vereador, Wallace Ananias de Freitas Bruno.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 34) – Requerimento nº 268/2014, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista, Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de
congratulações à Presidente da Associação Regional Pirassununguense de Esclerose
Múltipla (ARPEM) Patrícia Fernandes pelo belíssimo trabalho desenvolvido, realizando
nessa semana, até dia 30 de agosto, a 1ª Semana Municipal pela Esclerose Múltipla com
apoio da Prefeitura Municipal de Pirassununga, cujo tema é “Faça Valer”. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 35) – Requerimento nº 269/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Excelentíssimo Senhor Comandante do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, Ten Cel Cav Alexandre de Oliveira Moço, no dia 25 de agosto, é
comemorado em todo o Brasil o Dia do Soldado, oportunidade em que se realizam vários
eventos a fim de enaltecer a data. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
36) – Requerimento nº 270/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações aos dignos Militares:
Soldado Ayrton Biazzi Fila designado como “Praça mais Distinta”; Soldado Leonardo
Gonçalves de Moura, reconhecido como o “Melhor Atirador Combatente” e Soldado
Giovani Favoretti Rodrigues, cunhado como “Melhor Aptidão Física”, no último dia 25 de
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agosto se comemorou o “Dia do Soldado”, oportunidade que este Vereador teve a honra
de participar da cerimônia comemorativa, junto ao nosso querido “Quartel”, e ainda de
assistir a entrega de láureas a Nobres Combatentes, requeiro, ainda, que as
congratulações sejam estensivas e encaminhadas ao Excelentíssimo Senhor
Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Ten Cel Cav Alexandre de
Oliveira Moço, parabenizando pelos profissionais que o regimento abriga. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 37) - Requerimento nº 271/2014, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Bacelina Pereira de Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 38) Requerimento nº 272/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Eufrosina de Oliveira da Silva. Neste
momento, o Vereador Jeferson Ricardo do Couto requereu que fizesse 1 (um) minuto de
silêncio em homenagem póstuma, a todos os Requerimentos de pesar, sendo o pedido
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo, o Requerimento nº 272/2014
em votação, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 39) - Requerimento
nº 273/2014, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e subscrito por mais
seis edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Maria Terezinha da Silva Veneroso Cunha. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 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
na Tribuna o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. A seguir, o já inscrito vereador
Dr. José Carlos Mantovani, 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
Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, aparteado pelo vereador Dr. Milton Dimas
Tadeu Urban. Após reassumir os trabalhos, usou da palavra na Tribuna, a vereadora
inscrita Luciana Batista. O já inscrito vereador João Batista de Souza Pereira, usou da
palavra, aparteado pela Vereadora Luciana Batista. A seguir, o vereador inscrito
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra. Logo após, o vereador
inscrito Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, usou da palavra, aparteado pelos
vereadores: João Batista de Souza Pereira e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Por fim, usou da palavra na Tribuna o vereador inscrito Alcimar Siqueira
Montalvão, aparteado pelos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Jeferson Ricardo do Couto. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 07/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa dar nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei
Complementar nº 123/2014, que institui o Diário Oficial Eletrônico no Município de
Pirassununga como órgão de publicação oficial e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 02) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
129/2014, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a Política Municipal de
Educação Ambiental e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 130/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 2.826/1997, que
dispõe sobre a política municipal de habitação de interesse social. Aprovado por
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unanimidade de votos dos presentes. 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
131/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa instituir o Sistema de Controle Interno da
Prefeitura Municipal de Pirassununga e dá outras providências. Neste momento, o Sr.
Presidente consultou o plenário para que fosse realizada a votação em capítulos do
Projeto de Lei nº 131/2014, sendo aprovado o pedido por unanimidade de votos dos
presentes. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 131/2014, foi aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 134/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa redenominar para Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil, o emprego permanente mensalista de Pajem, constante do
Anexo II da Lei nº 1.695, de 25 de março de 1986 e suas alterações posteriores. Em
discussão, usou da palavra o vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 134/2014, foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
135/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, visa
denominar de “PERCEU PEREIRA DE GODOY”, o Centro Comunitário do Jardim São
Paulo, neste Município. Em discussão, usou da palavra o vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº
135/2014, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 137/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a firmar parcerias com instituições da rede privada de ensino
para atendimento de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, excedentes da rede
pública municipal de ensino de Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
138/2014, de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a criação de empregos no quadro
de servidores da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2014, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, visa conceder a Jornalista EDNA GRACIELI
COSTA FERREIRA BARBELLI, o título de “CIDADÃ PIRASSUNUNGUENSE. Em
discussão, usaram da palavra os vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Alcimar
Siqueira Montalvão. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 10/2014, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 10) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Resolução nº 04/2014, de autoria da Mesa Diretora, que
Regulamenta o Sistema de Controle Interno na Câmara Municipal de Pirassununga e dá
outras providências. Neste momento, o Sr. Presidente consultou o plenário para que
fosse realizada a votação em capítulos do Projeto de Resolução nº 04/2014, sendo
aprovado o pedido por unanimidade de votos dos presentes. Colocado em Primeira
Discussão, o Projeto de Resolução nº 04/2014, foi 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. Inscrito, usou da palavra o Vereador João Batista de Souza Pereira. Em
seguida, o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra. Inscrita, a
vereadora Luciana Batista dispensou o uso da palavra. Em seguida, o vereador inscrito,
Presidente Otacilio José Barreiros, dispensou o uso da palavra. Não havendo mais
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 Roberto Pinto de Campos, Assessor Jurídico, que, após aprovada pelo
Plenário, segue devidamente assinada.
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