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Ata nº 2748 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
29 de outubro de 2013. Ao vigésimo nono dia do mês de outubro do ano dois mil e treze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2748ª 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 2747 da Sessão Ordinária de 22 de outubro de 2013, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, 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 Pedidos de Informações,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Senhor Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal do Interior, Ano XIV, nº 103,
10/2013; 02) – Manual da Câmara dos Deputados, “Convergência e Integração na
Comunicação Pública”, 2013; 03) – Jornal Giuliani Nel Mondo, Ano 09, de 07 a 09/2013,
nº 03; 04) – Revista Comunicação e Saúde, Radis, nº 133, 10/2013; 05) – Boletim da
Confederação Nacional de Municípios, 09/2013; 06) – Publicação Griffon Brasil, sobre o
Comunicado SDG nº 38/2013 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ; 07) –
Informativo da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, convidando para o
VII Congresso de Municípios do Noroeste Paulista 2013; 08) – Convite da União dos
Vereadores do Brasil, UVB, para a Marcha dos Vereadores, de 27 a 29/11/2013; 09) –
Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga e Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, para o evento, “Capacitação para Conselheiros Tutelares,
Conselheiros de Direitos e Profissionais da Rede de Atendimento a Criança e ao
Adolescente”, dia 08/11/2013; 10) – Comunicado nº CM231594/2013, do Ministério da
Educação, informa a liberação de recursos financeiros à APAE de Pirassununga, (R$
13.960,00); 11) – Comunicado nº CM231593/2013, do Ministério da Educação, informa
a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
280.014,72); 12) – Telegrama nº 8409 do Ministério da Saúde, informa a liberação de
recursos financeiros ao Pagamento de Saúde da Família Comp 09/2013, (R$
103.741,50); 13) – Telegrama nº 4521 do Ministério da Saúde, informa a liberação de
recursos financeiros ao Pagamento de Saúde Bucal Comp 09/2013, (R$ 2.230,00) ; 14)
– Ofício nº 21/2013, do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo, APEOESP, acusa e agradece o recebimento do Requerimento nº 500/2013, de
autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Alcimar Siqueira
Montalvão, que consignou votos de congratulações a todos os professores e
professoras presentes em nosso Município, pela passagem do “Dia do Professor”, no
último dia 15/10/2013; 15) – Ofício nº 1259 (Parecer Técnico nº 909/2013)
ASPAR/GM/MS do Ministério da Saúde, em atenção ao Requerimento nº 62/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que solicitou intercessão da Excelentíssima
Senhora Presidente da República, solicitando que determine estudos para que, nos
moldes do “Bolsa Família”, destinado a retirar pessoas da miséria e do denominado
“Bolsa Empresa”, destinado a socorrer empresas em dificuldades, seja criado o “Bolsa
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Pró-Santas Casas”, com dotações de verba a fundo perdido ou empréstimos com
generosos juros subsidiados pelo BNDES, como ocorre com outros segmentos
empresariais; 16) – Ofício nº 1258 (Parecer Técnico nº 910/2013) ASPAR/GM/MS do
Ministério da Saúde, em atenção ao Requerimento nº 62/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que solicitou intercessão da Excelentíssima Senhora Presidente
da República, solicitando que determine estudos para que, nos moldes do “Bolsa
Família”, destinado a retirar pessoas da miséria e do denominado “Bolsa Empresa”,
destinado a socorrer empresas em dificuldades, seja criado o “Bolsa Pró-Santas
Casas”, com dotações de verba a fundo perdido ou empréstimos com generosos juros
subsidiados pelo BNDES, como ocorre com outros segmentos empresariais; 17) –
Ofício GAB nº 884/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 107/2013, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações sobre datas para
abertura de licitações, para preenchimentos dos box de Cachoeira de Emas, Lotes no
Pólo Industrial e salas comerciais junto à Rodoviária; 18) – Ofício nº 181/2013, da
Prefeita Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 163/2013, que dispõe
sobre redenominação do emprego permanente mensalista, constante no quadro de
servidores da municipalidade, de Responsável de Creche para Diretora de Creche ; 19)
– Ofício nº 182/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 167/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação Alda Miranda Matheus – AMMA, objetivando o atendimento de 30 (trinta)
adolescentes, através de oficinas, em horário diverso do escolar. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres ; 20)
– Ofício nº 183/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 168/2013, que dispõe sobre elevação do valor autorizado pela Lei nº 4.463
de 26/07/2013, para abertura de Crédito Adicional Especial, na forma que especifica.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 21) – Ofício nº 184/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 169/2013, que visa dar nova redação ao inciso I, do Artigo 6º
da Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do
Município para o exercício de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 22) - Ofício nº 185/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 170/2013, que visa
alterar a redação dos Artigos 4º e 5º da Lei nº 1.705, de 16 de maio de 1986, e dá
outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 23) - Ofício nº 189/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 171/2013, que dispõe sobre a
implantação do Serviço Móvel de Urgência – SAMU (192), no âmbito do município de
Pirassununga-SP, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 24) - Ofício nº 186/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei Complementar que recebeu o nº 11/2013, que visa alterar dispositivos da Lei
Complementar nº 76, de 15 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o Zoneamento
Urbano e Rural do Município de Pirassununga. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 25) - Ofício nº
188/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar que
-2-

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

recebeu o nº 12/2013, que dispõe sobre a criação e redenominação de Secretarias
Municipais e especifica e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações a
seguir foram encaminhadas à Prefeita Municipal: 26) - Indicação nº 693/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de ordenar o recape das ruas do Jardim Margarida, bem assim, tapar os
buracos existentes; 27) - Indicação nº 694/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
providenciar melhorias na iluminação da Avenida Newton Prado, nas proximidades da
Sorveteria Cenzi; 28) - Indicação nº 695/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar
incubadoras agrícolas em Pirassununga para apoiar o desenvolvimento da atividade ;
29) - Indicação nº 696/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir uma Creche Municipal no
Jardim Treviso; 30) - Indicação nº 697/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir um prédio
próprio para o Centro de Reabilitação, tudo para garantir melhor atendimento aos
pacientes; 31) - Indicação nº 698/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a construção
de praça de lazer nos Bairros Jardim Terras de San José, Jardim Verona I e II, e Jardim
Olímpio Felício; 32) - Indicação nº 699/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar
urgentemente mais ventiladores no Centro de Especialidades Médicas “Irmã
Leopoldina” bem assim instalar televisores que estão sem uso ou ordenar o conserto
dos quebrados para uso posterior, tudo para garantir mais conforto aos munícipes; 33) Indicação nº 700/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a construção de praça de lazer
nos Bairros Vila Romana, Jardim Treviso, e Jardim Kanebo; 34) - Indicação nº
701/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” , para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com a empresa
concessionária do transporte público urbano, para que retorne a atuação dos
cobradores de passagens nos horários de maior demanda, em especial na Vila Santa
Fé e Cachoeira de Emas; 35) - Indicação nº 702/2013, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a instalação
de uma “boca de lobo” no encontro da Rua José Carlos Leme Franco Guimarães com
Rua Lazino Aldriguetti, Jardim Veneza; 36) - Indicação nº 703/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
determinar que os ventiladores existentes na EMAIC “Prof. Daniel Caetano do Carmo”,
sejam consertados para serem utilizados pelos professores, alunos e servidores que
desenvolvem suas funções naquele estabelecimento de ensino; 37) - Indicação nº
704/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de determinar o Setor de Trânsito do Município, realizar a
pintura de faixas de pedestres, defronte a Escola Estadual “Prof. Henrique Ferreira dos
Reis”, Vila Esperança, proporcionando maior segurança aos pedestres e alunos que
desejam cruzar a rua naquelas imediações; 38) - Indicação nº 705/2013, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
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Municipal, verifique a possibilidade de instalar no Centro de Especialidades Médicas
“Irmã Leopoldina”, aparelho de ar condicionado, proporcionando maior conforto aos
usuários enquanto aguardam a vez para as consultas. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 39) – Requerimento nº 517/2013, de autoria do Vereador Dr. José
Carlos Mantovani, 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 169/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa dar nova redação ao inciso I, do Artigo 6º da Lei nº 4.343,
de 12 de dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o
exercício de 2013. Aprovado por (06X03) votos; 40) – Requerimento nº 518/2013, de
autoria da Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais
seis edis, consignando votos de congratulações ao Grupo de Voluntários no Combate
ao Câncer (GVCC), pela participação do Movimento “Outubro Rosa”. Aprovado por
unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº 519/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
Senhor Accácio Hebe Nouer Neto, Presidente da Associação dos Pacientes Renais
Crônicos “Prof. Daniel Caetano do Carmo” - APREC, pela realização de um animado
jantar para arrecadação de fundos para a Santa Casa de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos; 42) – Requerimento nº 520/2013, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações aos Guardas Civis Municipais de Pirassununga participaram
da Cerimônia de entrega de Certificados do Curso de Atualização e Aperfeiçoamento de
Tiro Prático e de Defesa, dia 23/10/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 43) –
Requerimento nº 521/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, consignando votos de congratulações a todos os servidores
municipais, estaduais e federais, pela passagem do “Dia do Servidor Público”, dia
28/10/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 522/2013, de
autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Academia da Força Aérea, pela passagem do “Dia do Aviador”, dia 23/10/2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 45) – Requerimento nº 523/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Raymundo Santa Barbara. Aprovado por unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº
524/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis,
encaminha MOÇÃO DE APOIO às reivindicações dos citricultores brasileiros, visando a
renegociação das dívidas dos citricultores, cujo montante chega a R$ 1 bilhão.
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 o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Após o
Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra na Tribuna o já inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo Vereador Dr. José Carlos
Mantovani. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem
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do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 169/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa dar nova redação ao inciso I, do Artigo 6º da Lei
nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do
Município para o exercício de 2013. Retirado por falta de pareceres das Comissões
Permanentes. 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº
04/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação do Programa de
Desenvolvimento Econômico de Pirassununga – PRODEP e dá outras providências. F oi
apresentado requerimento subscrito pelos Vereadores Luciana Batista e Dr. José Carlos
Mantovani,
solicitando o adiamento por 1 (uma) sessão, do Projeto de Lei
Complementar nº 04/2013, sendo aprovado por unanimidade de votos. 03) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 162/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre aumento de vagas do emprego permanente de Técnico de
Enfermagem, no quadro de servidores da municipalidade. Aprovado por unanimidade
de votos. 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 164/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação de Medalha “Honra ao Mérito Prof. Edirez da
Silva Perez”. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 165/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre criação de
empregos em comissão de Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Assistente
do Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade de votos. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
166/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, dispõe
sobre a obrigatoriedade, em todas as edificações de acesso público no Município que
tenham portas com detector de metais ou dispositivos antifurto, de colocação de aviso
sobre os riscos desses equipamentos para portadores de marca-passo e próteses e dá
outras providências. Em discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº
166/2013, foi 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. Inscrito, usou da palavra o Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Inscrito, dispensou o uso da palavra o
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Não havendo mais vereadores
inscritos, o Sr. Presidente convidou às Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a
População em Geral, para a Audiência Pública, que versará sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 09/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa dar nova definição
ao perímetro urbano do Distrito Sede do Município de Pirassununga e determina outras
providências; e Projeto de Lei Complementar nº 10/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa dar nova definição ao perímetro urbano do Distrito de Cachoeira de
Emas, no Município de Pirassununga e determina outras providências, a realizar-se dia
04/11/2013 (segunda-feira), às 19h30min, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”.
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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