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Ata nº 2710 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
04 de fevereiro de 2013. Ao quarto dia do mês de fevereiro do ano dois mil e treze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2710ª 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 Cesar 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 as Atas: nº 2709 da Sessão Ordinária de 10 de dezembro de 2012; e da
Sessão Extraordinária de 27 de dezembro de 2012, a qual não sofrendo impugnação,
foram consideradas aprovadas. 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
pediu a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de Informações,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo em seguida o Senhor
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Revista Repórter
Fecomerciários, Ano 19, nº 226, 12/2012; 02) – Jornal Interlegis Brasil, Ano II, nº 16,
12/2012; 03) – Revista Finanças dos Municípios Paulistas, FNP Frente Nacional de
Prefeitos, Ano 11, 2012; 04) – Revista NTU Urbano, Edição nº 180, 12/2012; 05) –
Revista Conexão SEBRAE-SP, Ano V, nº 33, de 11 a 12/2012; 06) – Revista Area
News, Ano II, nº 04, 12/2012; 07) – Informativo do Cetram, sobre a programação de
eventos em 01 e 02/2013; 08) – Informativo do Instituto Capacitar, sobre a
programação para o 1º Semestre de 01/2013; 09) – Revista Radis, nºs: 123 e 124, de
12/2012 e 01/2013; 10) – Revista Coopercitrus, Ano XXVI, nºs 313 e 314, de 11 a
12/2012; 11) – ; 12) – Revista CTEO, Volume 1, nº 01, 12/2012 e 01/2013; 13) –
Revista Fecormeciários, Ano 19, nº 225, de 10 a 11/2012; 14) – FAX do União
Nacional dos Vereadores, sobre a programação de seminários e cursos em 2013; 15)
– Revista Gestão Progressista, Ano 01, nº 04, 11/2012; 16) – Jornal do Interior, Ano
XIII, nº 93, 12/2012; 17) – Jornal Giuliani Nel Mondo, Ano 07, de 11 a 12/2012; 18) –
Jornal Força SP, Ano 08, nº 88, 12/2012; 19) – Revista Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, nº 126, Edição Especial; 20) – Revista Recap, nº 84, 2012; 21) –
Informativo Faesp-Senai/SP, Edição nº 05, Ano VIII, de 10 a 11/2012; 22) – Jornal
Fequimfar, Ano 2012, nº 116; 23) – Informativo do IBRAP, sobre os cursos nºs: 23 e
29; 24) – Prospecto do IDM, Cursos e Eventos, sobre o calendário de Eventos para
2013; 25) – Prospecto do Instituto de Sustentabilidade Administrativa, Treinamentos e
Assessórios, iSata, sobre os cursos nºs: 203, 204, 209, 210, 211 e 212; 26) – Convite
da Paróquia Santa Rita de Cássia, para a Celebração Eucarística, sobre o início do
ministério pastoral do Reverendíssimo Senhor Padre Mauro Fernando Ferreira, dia
10/02/2013; 27) – Convite da Comunidade Paroquial Senhor Bom Jesus dos Aflitos,
para a Celebração Eucarística do início do ministério pastoral do Revmo. Senhor
Padre Vanderlei Avi, dia 09/02/2013; 28) – Convite da Organização Paulista para o
Treinamento sobre as Novas Retenções na Fonte para Prefeituras, Câmaras e
Autarquias, dia 21/02/2013; 29) – E-mail do Deputado Estadual Gilmaci Santos,
informando o falecimento de sua mãe, a Senhora Judite dos Santos Barbosa; 30) –
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Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando 1 (uma) cópia do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Pirassununga; 31) – Ofício GAB nº
09/2013. da Secretária Municipal de Governo, solicitando o agendamento das
Audiências Públicas referente à Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, Artigo 9º,
parágrafo 4º, do presente exercício; 32) – Ofício nº 16GB-045/230/12, da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, 1º Ten PM Comandante, Hugo Eduardo Barone,
solicitando a indicação de um representante para constituir o Conselho Diretor do
Fundo Especial de Bombeiros; 33) – Ofício Circular nº 01/2013, da Câmara Municipal
de Suzano, informando a composição da Mesa Diretora para o biênio 2013/2014; 34)
– Ofício nº 82/2013, do Instituto Tiradentes, solicitando informações do membros da
Mesa Diretora e demais vereadores da Câmara Municipal de Pirassununga, para o
biênio 2013/2014; 35) – Ofício nº 1280/2013, do Conselho Regional de Corretores de
Imóveis, solicitando informações atualizadas dos Vereadores da Câmara Municipal de
Pirassununga, para o mandato 2013/2016; 36) – Ofício da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, comunicando o reajuste a partir de 01/02/2013, das Tabelas de
Preços dos serviços: Impresso Especial, Mala Direta Postal e Mala Direta Postal
Urgente; 37) – Convite da Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, para a Cerimônia de Lançamento do “Projeto Memórias”, dia 01/02/2013;
38) – Ofício da Câmara Municipal de Santa Cruz da Conceição, comunicando a Mesa
Diretora para o biênio 2013/2014; 39) – Ofício nº 01/2013, do Secretário Municipal de
Finanças, solicitando o preenchimento dos itens em conformidade com o relatório –
SIAP, em cumprimento as Instruções nº 02/2008 – TC-A-40.728/026/07 ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo; 40) – Convite da Secretaria Municipal de Educação,
para a reinauguração da EMEF “Jornalista Washington Luiz de Andrade”, dia
26/12/2012; 41) – Convite do Crica, para “Festa de Natal”, dia 19/12/2012; 42) –
Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a solenidade de entrega da
Biblioteca Municipal “Chico Mestre”, dia 18/12/2012; 43) – Convite da Secretaria
Municipal de Educação, para a inauguração da Creche Municipal “Cerli Rodrigues
Coelho”, dia 17/12/2012; 44) – Convite do Executivo Municipal e Secretário de Cultura
e Turismo, para a “1ª Escuta Cultural”, dia 31/01/2013; 45) – Cartão do Comandante
da Academia da Força Aérea, Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, acusando e
agradecendo o recebimento do Requerimento nº 633/2012, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que enviou votos de congratulações às
mulheres integrantes da Força Aérea Brasileira, nesses 30 anos de participação da
Mulher na Força Aérea Brasileira; 46) – Ofício nº 03/2013, da Associação Regional de
Engenheiros e Arquitetos, AREA, parabenizando a nova Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Pirassununga, para o biênio 2013/2014; 47) – Ofício Circular nº 01/2013,
da Câmara dos Deputados, encaminhando 1 (um) manual sobre como aderir à Rede
Legislativa de TV Digital; 48) – Convite da Secretaria de Estado da Habitação, para o
1º Encontro da Habitação do Governo do Estado – Habita São Paulo”, dia 04/02/2013;
48) – Requerimento de Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Vereador (Mandato
2009/2012), Relator da Comissão Processante nº 01/2012, solicitando ao Presidente
de referida Comissão, para que promova imediatamente a reunião da Comissão para
finalização os trabalhos; 49) – Ofício da Concessionária de Rodovias do Interior
Paulista S/A – Intervias, encaminhando votos de congratulações aos vereadores da
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Câmara Municipal de Pirassununga empossados dia 01/01/2013, para o mandato
2013/2016; 50) – Telegrama nº 20/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao
Pagamento de PAB Fixo Comp 11/2012, (R$ 123.343,50); 51) – Telegrama nº
10598/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de Agentes
Comunitários de Saúde Comp 11/2012, (R$ 74.906,00); 52) – Telegrama nº
15866/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de Saúde da
Família Comp 11/2012, (R$ 102.672,00); 53) – Telegrama nº 13226/MS/SE/FNS do
Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e
da Qualidade – PMAQ Comp 10/2012, (R$ 10.200,00); 54) – Telegrama nº
4770/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de Incentivo
Adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde Comp 09/2012, (R$
72.293,00); 55) – Telegrama nº 14/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao
Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica Comp 11/2012, (R$
18.165,29); 56) – Telegrama nº 16/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao
Pagamento de Teto Municipal Rede Saúde Mental Comp 12/2012, (R$ 46.026,88); 57)
– Telegrama nº 5354/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de
Programa de Assistência Farmacêutica Básica Comp 12/2012, (R$ 18.165,29); 58) –
Telegrama nº 660/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de
FAEC SIA – Mamografia para Rastreamento Comp 10/2012, (R$ 8.280,00); 59) –
Telegrama nº 1644/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ a Comp 11/2012, (R$
10.200,00); 60) – Telegrama nº 7802/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao
Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde Comp 12/2012, (R$ 74.906,00); 61) –
Telegrama nº 4825/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de
Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue, Comp 12/2012, (R$ 32.180,77); 62) –
Telegrama nº 4322/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de
Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, Comp 09/2012, (R$ 8.647,87); 63) –
Telegrama nº 3111/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde, Comp 12/2012, (R$ 14.950,68); 64) –
Telegrama nº 41058/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de
Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Comp
12/2012, (R$ 371.342,06); 65) – Telegrama nº 40025/MS/SE/FNS do Ministério da
Saúde, referente ao Pagamento de PAB Fixo, Comp 12/2012, (R$ 123.343,50); 66) –
Telegrama nº 23408/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente ao Pagamento de
Repasse para Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde, Comp 12/2012, (R$
22.500,00); 67) – Telegrama nº 11225/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, referente
ao Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de risco de VS, Comp 09/2012,
(R$ 4.883,78); 68) – Telegrama nº 44511/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde,
referente ao Pagamento de Saúde , Comp 12/2012, (R$ 102.672,00); 69) –
Requerimento de Roberto Bruno (Mandato 2009/2012), solicitando a expedição de
certidão de exercício de cargo de vereador referente ao mandato 2009/2012; 70) –
Ofício nº 07/2013, da Secretária Municipal de Promoção Social, solicitando apoio da
Câmara Municipal de Pirassununga, em prol da Política Municipal de Assistência
Social; 71) – Ofício nº 321/2012, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
informando a cobrança em alguns casos, da prestação de serviço de encomendas
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expressas baseada na cubagem (volume dos pacotes); 72) – Convite da Ordem dos
Advogados do Brasil, Subseção Pirassununga, para participar da solenidade de posse
da nova Diretoria da 9ª Subseção de Pirassununga para o Triênio 2013/2015, dia
25/01/2013; 73) – E-mail da Uvesp, solicitando o envio da mesa diretora Casa
Legislativa, com os respectivos contatos, telefone e e-mail para atualização de
cadastro; 74) – Ofício nº 40/2013, da Caixa Econômica Federal, informando o crédito
de recursos financeiros, sob bloqueio, em 26/11/2012, na conta vinculada ao Contrato
de Repasse nº 0350839-21, objeto “Ampliação do SAA de Pirassununga, captação de
estações elevatórias e adução Condicionantes, (R$ 418.222,07); 75) – Ofício nº
09/2013, da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros,
sob bloqueio, em 08/11/2012, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº
0350839-21, objeto “Ampliação do SAA de Pirassununga, captação de estações
elevatórias e adução Condicionantes, (R$ 276.957,30); 76) – Ofício nº 23/2013, da
Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio,
em 26/11/2012, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 0345847-20, objeto
“Ampliação da Unidade de Saúde da Família”, (R$ 200.000,00); 77) – Ofício nº
88/2013, da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros,
sob bloqueio, em 28/12/2012, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº
0344355-29, objeto “Cobertura de Quadras Poliesportivas no Complexo Esportivo
CEFE Presidente Médice”, (R$ 41.289,88); 78) – Ofício nº 55/2013, da Caixa
Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em
26/11/2012, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 0314355-29, objeto
“Cobertura de Quadras Poliesportivas no Complexo Esportivo CEFE Presidente
Médice”, (R$ 2.091,38); 79) – Ofício nº 54/2013, da Caixa Econômica Federal,
informando o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 13/12/2012, na conta
vinculada ao Contrato de Repasse nº 0315764-03, objeto “Cobertura de Quadras
Poliesportivas no Complexo Esportivo CEFE Presidente Médice”, (R$ 3.285,75); 80) –
Ofício nº 46/2013, da Secretaria Municipal de Segurança Publica, em atenção ao
artigo 3º do Decreto Legislativo nº 86/2003, encaminhando os nomes dos 5 Guardas
Municipais, para entrega do título de “Guarda Municipal do Ano”: Giselle de Moraes
Tuckmantel, Enéas Rocha Júnior, Gilmar Pereira de Godoy, Antonio Carlos Sérgio e
Rodrigo Macedo; 81) – Ofício nº 03/2013, do Conselho Comunitário de Segurança de
Pirassununga, encaminhando modelo da lei que estabelece as diretrizes, critérios e
normas para emissão de ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego
público; 82) – Convite da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, para
a campanha “Senado Transparente”; 83) – Requerimento de Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando a expedição de Certidão de Exercício de Cargo,
consignando os períodos de exercício de mandato de vereador (2005/20082009/2012); 84) – Ofício nº 01/2013, do Lar Transição – Casa da Fraternidade,
informando a composição e relação qualificatória dos membros para a Gestão 2013;
85) – Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
apresentando justificativas da impossibilidade de conclusão dos trabalhos, referente a
Comissão Processante nº 01/2012; 86) – Comunicado nº CM289524/2012, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à
Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 205.934,53); 87) – Requerimento de
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Juliano Marquezelli, solicitando cópia do processo da Comissão Processante nº
01/2012 (Pagamento de 13º Salário ao Prefeito e Vice), e do processo da Comissão
Processante nº 02/2012 (sobre suposta troca de empregos e/ou de serviços públicos
por parte do Prefeito Municipal), consignando que requer somente cópia das
seguintes partes dos referidos processos: Denúncia, Portaria, Relatórios e
Conclusões; 88) – Ofício nº 02/2013, da Casa de São Vicente, solicitando 1 (uma)
Certidão da vigência da Lei 868, de 05/04/1968, que declarou a entidade de utilidade
pública municipal; 89) – Ofício nº 02/2013, da Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa
Senhora de Fátima, solicitando a expedição de certidão que comprove a regularidade
do título de utilidade pública municipal desta entidade; 90) – Requerimento de Odette
Wegmuller Barbuto, solicitando a expedição de certidão de vigência da Lei Municipal
303, que isentou o IPTU, os terrenos na Rua Coronel Franco, objeto de doação de
João Wegmuller; 91) – Requerimento de Ademir Alves Lindo, Prefeito Municipal
(Mandato 2009/2012), solicitando que seja declarado impedido de votar o Vereador
Antonio Carlos Duz (Mandato 2009/2012), em eventual sessão de apreciação do
parecer final da Comissão Processante nº 01/2012 (que visa apurar regularidade do
pagamento de 13º salário ao Prefeito e Vice-Prefeito); 92) – Ofício GP nº 4246/2012,
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, disponibilizando mídia eletrônica (CD)
contendo 11 (onze) Manuais de interesse ao serviço, visando à instrução dos Órgãos
Jurisdicionados; 93) – Requerimento de Marcelo Mistieri Nunes, solicitando cópia de
documentos e demais informações referente ao Pedido de Informações nº 63/2012 e
nº 89/2012; demais documentos e/ou informações pertinentes ou relacionadas ao que
se refere a denúncia do Jornal “JC Regional”, edição de 06/10/2012; 94) – Ofício do
Deputado Estadual Aldo Demarchi, justificando à ausência para a Solenidade de
Instalação da 16ª Legislatura com a posse dos Excelentíssimos Senhores Vereadores
eleitos e posse de Sua Excelência a Senhora Prefeita eleita, Cristina Aparecida
Batista, e de Sua Excelência o Senhor Vice-Prefeito eleito, Almiro Sinotti, dia
01/01/2013, por motivo de compromissos anteriormente assumidos; 95) – Ofício de
Sérgio Eduardo Zuffo, acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº
260/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno (Mandato
2009/2012),
pelos 35 anos de serviços prestados a nossa cidade; 96) –
Requerimento de José Luiz Ferrari, solicitando a expedição de uma certidão de inteiro
teor e de vigência, da Lei Complementar nº 103/2001, que ampliou o perímetro urbano
local; 97) – Extrato da Câmara dos Deputados, informando os recursos do Orçamento
da União Pagos à Pirassununga (R$ 18.380.369,15); 98) – Extrato da Câmara dos
Deputados, informando os recursos do Orçamento da União Pagos à Pirassununga
(R$ 241.643,02); 98) - Comunicado nº CM281442/2012, do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros destinados à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 93.237,03); 99) - Comunicado nº CM267159/2012, do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à Associação de
Pais e Mestres da Escola de 1º Grau Coronel Franco, (R$ 1.198,20); 100) Comunicado nº CM267158/2012, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da Escola
Estadual Dr. Manoel Jacintho Vieira de Moraes, (R$ 1.429,80); 101) - Comunicado nº
CM267157/2012, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
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financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual
Pirassununga, (R$ 1.187,70); 102) - Comunicado nº CM267156/2012, do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 291.454,70); 103) – Ofício de Alcíone Helena Borner
Campos, acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 433/2012, de
autoria do Vereador Roberto Bruno (Mandato 2009/2012), que consignou votos de
congratulações, pelo sucesso e contribuição em fomentar a inclusão social pelo
esporte; 104) – Ofício de Claudio Sundfeld, agradecendo a indicação do Vereador
Roberto Bruno (Mandato 2009/2012), autor do Projeto de Lei nº 148/2012, que
denomina de “Professor José do Valle Sundfeld”, a Rua 01 do Loteamento
“Residencial Vila Romana”, neste Município; 105) – Ofício nº 1717/2012, do
Superintendente do SESI-SP, em atenção ao Requerimento nº 588/2012, do Vereador
Roberto Bruno (Mandato 2009/2012), visando a construção de uma piscina
semiolímpica na Escola Padrão do SESI em Pirassununga, bem assim, ordenar a
realização de mais estacionamentos na área externa da escola; 106) – Ofício nº
224/2012, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em atenção ao
Requerimento nº 477/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, visando
realizar uma inspeção técnica independente para análise do processo de tratamento
de esgotos e das águas despejadas após tratamento no Ribeirão do Ouro ou Laranja
Azeda, bem como, enviando relatório a esta Casa de Leis para conhecimento da
situação; 107) – Ofício nº 141/2012, da 96ª Zona Eleitoral, Pirassununga-SP,
encaminhando a relação dos eleitos e suplentes nas Eleições de 2012, informando,
sobre a diplomação da Prefeita, Vice-Prefeito, e vereadores eleitos, bem como, o1º, 2º
e 3º suplentes de vereador, dia 19/12/2012; 108) – Ofício Circular nº 57/2012, do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando a transferência
de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social, (R$ 15.281,99); 109) – Ofício
nº 3052/300/12 da Policia Militar do Estado de São Paulo, justificando à ausência do
Comandante Geral, no Ato Solene de outorga do Título “Policial Militar do Ano”, dia
03/12/2012; 110) – Requerimento de Semiramis Cristiane Christofoletti, Soldado PM,
solicitando a relação nominal dos Vereadores para o mandato de 2013/2016, e
endereço eletrônico da Prefeita, Vice e Secretariado; 111) - Requerimento de
Semiramis Cristiane Christofoletti, Soldado PM, solicitando a relação nominal dos
Vereadores para o mandato de 2013/2016 da Câmara Municipal de Pirassununga,
para fins cadastrais; 112) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros,
solicitando cópia do áudio da gravação da sessão extraordinária do dia 27/12/2012;
113) – Requerimento da Assessoria de Comunicação do Deputado Estadual Aldo
Demarchi, solicitando a relação nominal dos Vereadores para o mandato de
2013/2016, composição da Mesa Diretora, calendário das sessões, endereço da
Câmara Municipal; 114) – Requerimento do Delegado de Polícia Titular, Francisco
Paulo Oliveira Lima, solicitando a relação nominal do vereadores eleitos e
empossados da Câmara de Pirassununga, bem como, consignar a sigla partidária de
cada um deles, o mesmo devendo ser feito com a Prefeita e Vice-Prefeito; 115) –
Ofício nº 02/2013, da Associação dos Militares Inativos e Pensionistas de
Pirassununga, ASMIPIR, parabenizando pela posse do Vereador Otacilio José
Barreiros, no último dia 01/01/2013; 116) – E-mail de Sergio Bernardi, a respeito de da
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possível falta de vagas para pessoas que não possuem túmulos no Município de
Pirassununga; 117) – Requerimento do Vereador Lorival Cesar Oliveira Moraes,
solicitando para que seja incluído o nome “Nickson” após a escrita de seu nome
oficial, nos documentos da Casa; 118) – Requerimento do Vereador João Gilberto dos
Santos, solicitando para que seja incluído o nome “Gilberto Santa Fé” após a escrita
de seu nome oficial, nos documentos da Casa; 119) – Ofício do Presidente da
Câmara, Vereador Otacilio José Barreiros, encaminhando os Balancetes da Receita e
Despesas, referente ao mês de 12/2012; 120) – Ofício GAB nº 22/2013, da Secretária
Municipal de Governo, solicitando informações se no ano de 2012 o Sr. Ademir Alves
Lindo, Ex-Prefeito (Mandato 2009/2012), exerceu seu cargo sem interrupção nesta
municipalidade; 121) – Ofício nº 08/2013, da Secretaria Municipal da Saúde,
solicitando o agendamento das datas de realização das Audiência Públicas do Gestor
da Saúde: 1º Quadrimestre de 2013, (05/2013); 2º Quadrimestre de 2013, (09/2013) e
3º Quadrimestre de 2012, (02/2013); 122) – Ofício GAB nº 622/2012, da Secretária
Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 537/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno (Mandato 2009/2012), visando a transferência do orelhão
defronte à Igreja Santa Luzia situada à Rua Lisette Wegmuller, Jardim Ferrarezzi; 123)
– Ofício nº 07/2012, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, encaminhando os
balancetes mensais referente aos meses de outubro e novembro de 2012; 124) –
Ofício GAB nº 624/2012, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, em atenção ao
Pedido de Informações nº 101/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno (Mandato
2009/2012), a respeito de informações sobre a realizam de via de acesso direta entre
os Bairros Jardim Verona II e Jardim Kamel, através da continuação da Rua Rio
Grande do Norte até Rua Ermenegildo Pozzobon; 125) – Ofício GAB nº 623/2012, da
Prefeitura Municipal de Pirassununga, em atenção ao Pedido de Informações nº
100/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno (Mandato 2009/2012), a respeito de
informações sobre o Necrotério do Cemitério Municipal; 126) – Ofício GAB nº
656/2012, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, em atenção ao Pedido de
Informações nº 103/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, sobre
informações a respeito do novo software contábil e de gestão financeira da Prefeitura
Municipal, desenvolvido pela empresa Techonology S/A; 127) – Ofício GAB nº
655/2012, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, em atenção ao Pedido de
Informações nº 102/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, sobre
informações a respeito da Empresa Edson Cassimiro de Moraes-ME (VMC Limpeza);
128) – Ofício nº 106/2012, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando os
Termos de Convênios nºs: (45/2012, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Pirassununga); e (44 e 46/2012, Associação Sócio-Ambiental Sementes do
Amanhã – ASA II); 129) – Ofício da Secretaria Municipal da Saúde, solicitando a
alteração das datas agendadas para a realização das Audiências Públicas do Gestor
da Saúde: 1º Quadrimestre de 2013 (06/05/2013) e 2º Quadrimestre de 2013
(02/09/2013); 130) – Ofício GAB nº 06/2013, da Prefeita Municipal, Cristina Aparecida
Batista, solicitando 10 (dez) cópias autenticadas do Termo de Posse da Prefeita e da
certidão de exercício de cargo, a fim de complementar documentação para
formalização de convênio; 131) – Ofício nº 18/2013, da Secretaria Municipal da
Saúde, parabenizando os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, biênio
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2013/2014, e solicitando apoio nos trabalhos desta Secretaria; 132) – Ofício da Clínica
Veterinária Ricardo, encaminhando o Relatório Mensal do Canil Municipal, referente
ao mês de 12/2012; 133) – Ofício da Prefeitura Municipal de Pirassununga,
convocando esta Egrégia Casa de Leis, para Sessão Legislativa Extraordinária, a fim
de deliberar o Projeto de Lei, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
repasse de verba à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; e
Projeto de Lei que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação
orçamentária que especifica; 134) – Ofício nº 104/2012, da Procuradoria Geral do
Município, encaminhando Termo de Aditamento de Convênio nº 35/2012 -Termo
Aditivo nº 228/2012, entabulado com a “Associação Metodista de Assistência Social
de Pirassununga – AMAS”; 135) – Ofício nº 105/2012, da Procuradoria Geral do
Município, encaminhando Termo de Aditamento de Convênio nº 41/2012, entabulado
com a “Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga”; 136) –
Ofício nº 103/2012, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando Termo de
Aditamento de Convênio nº 43/2012, entabulado com a “Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pirassununga”; 137) – Ofício nº 159/2012, da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
163/2012, que visa autorizar a inclusão de isenções de renúncia de receita e
compensação na Lei nº 4.282, de 26/06/2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 157) – Ofício nº 157/2012, da Prefeitura Municipal
de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 162/2012, que visa
autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária que especifica.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 158) – Ofício nº 156/2012, da Prefeitura Municipal de Pirassununga,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 161/2012, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover repasse a verba à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 159) – Projeto de Resolução nº 01/2013, de autoria
da Mesa Diretora, que visa alterar o artigo 87 da Resolução nº 165, de 13 de abril de
2005, o Regimento Interno. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 160) – Indicação
nº 01/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de incluir na programação do Projeto Cuidando do
Amanhã na Vila Santa Fé, o curso de balet; 161) – Indicação nº 02/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de reparar o vazamento de água no banheiro público, ao lado do prédio
da Câmara Municipal, se ainda não tiver sido feito; 162) – Indicação nº 03/2013, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de destinar varredores de rua para a Vila Santa Fé; 163) –
Indicação nº 04/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de através da Secretaria Municipal de
Educação, determine a adaptação de pelo menos um ônibus para que os alunos da
Vila Santa Fé, portadores de necessidades especiais, sejam transportados com maior
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segurança e conforto, propiciando aos pais maior confiança no transporte de seus
filhos; 164) – Indicação nº 05/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de colocar
redutores de velocidade na Rua Santa Marta, altura do nº 271, Vila Santa Fé, para
resguardar a integridade dos Munícipes e evitar acidentes; 165) – Indicação nº
06/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com os organizadores do
Projeto Guri para que possa ser realizado também na Vila Santa Fé; 166) – Indicação
nº 07/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de garantir equipamentos de segurança aos vigias,
como é o caso do colete à prova de balas, aumentar a referência salarial desse cargo,
bem assim, lotar esses servidores a uma única Secretaria, a Secretaria Municipal de
Segurança Pública; 167) – Indicação nº 08/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
construir acesso (rampas) junto aos escritórios existentes no Pátio Municipal,
proporcionando melhores condições de acesso, não só aos contribuintes, mas
também à funcionários municipais, que têm dificuldades de atingirem seus locais de
trabalho em razão das barreiras existentes; 168) – Indicação nº 09/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de conferir ao vale alimentação, fornecido aos servidores municipais, um
aumento de 10% a 15% em 2013, juntamente com o aumento salarial já solicitado,
para pelo menos, amenizar a perda do valor aquisitivo no transcorrer dos anos que se
passaram, desde a criação da benesse; 169) – Indicação nº 10/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de conceder um aumento de 10% a 15% em 2013 sobre o salário atual
dos servidores municipais; 170) – Indicação nº 11/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de no mês de novembro, quando comemorada a Semana da Consciência Negra, seja
realizado um festival de músicas, danças, lutas e comidas típicas, durante um fim de
semana, tal como acontece na Festa Italiana, para homenagear esse povo
afrodescendente que faz parte da comunidade pirassununguense; 171) – Indicação nº
12/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de reformar o refeitório do Pátio Municipal, bem
assim, construir novos banheiros, masculino e feminino, na proporção da demanda lá
existente, pois os existentes, não estão sendo suficientes para atender aos servidores
que se utilizam daquele próprio público; 172) – Indicação nº 13/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de quando do encaminhamento ao Poder Legislativo, do Projeto de Lei
sobre que concede aos servidores públicos, o auxílio assiduidade, seja alterada o
modelo da lei, para permitir o pagamento integral para aqueles servidores faltantes,
nos casos de acidente de trabalho, e outras situações que a própria legislação
trabalhista permite abonar a falta; 173) – Indicação nº 14/2013, de autoria dos
Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Dr. José Carlos Mantovani, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de firmar convênio para implantação do
SAMU, visando absorver a demanda de atendimentos de urgência e emergência do
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Município em conjunto com os serviços já existentes tais como, Central de
Ambulâncias e Corpo de Bombeiros; 174) – Indicação nº 15/2013, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de retirar do Pátio Municipal o caixa eletrônico bancário para evitar risco
de vida aos funcionários; 175) – Indicação nº 16/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
tapar o buraco e recapear o leito carroçável no cruzamento das Ruas Walfrido
Alcântra e Silva com a Rua Mário Cantinho, Jardim Olímpio Felício; 176) – Indicação
nº 17/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir galerias para captação de
águas pluviais no cruzamento das Ruas Sebastião Alves Ferraz com a Rua João Del
Santo, Jardim São Valentim, conectando com a rede já existente a mais ou menos, 03
a 05 metros; 177) – Indicação nº 18/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de construir na Zona Sul da cidade, uma pista de willy e de arrancada, propiciando
local apropriado para os jovens realizarem seus eventos com maior segurança; 178) –
Indicação nº 19/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar ao
setor de trânsito realize efetiva fiscalização, coibindo o desrespeito de vagas para os
policiais e o acesso às guias rebaixadas; 179) – Indicação nº 20/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar os reparos e adequações necessárias
nos banheiros da Estação Rodoviária; 180) – Indicação nº 21/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de retornar com as atividades da feira na Vila
Santa Fé entre as Ruas Santa Clara e São Pedro, proporcionando aos feirantes
oportunidade de aumentarem seus orçamentos mensais e ainda servir a população
daquela Vila; 181) – Indicação nº 22/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de instalar nas ruas da Vila Santa Fé, placas de sinalização de trânsito, redutores de
velocidade, lombadas, placas que indicam os nomes das ruas, bem como, promover a
cobertura dos pontos de ônibus, instalando bancos para os contribuintes usuários dos
coletivos, em atenção às reivindicações dos moradores; 182) – Indicação nº 23/2013,
de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a limpeza e a construção de
um galpão atrás do campo de futebol da Vila Santa Fé, onde seriam ministrados
cursos profissionalizantes de forma voluntária por alguns moradores do Bairro; 183) –
Indicação nº 24/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar na Rua
São Francisco de Assis, Vila Santa Fé, aparelhos para a prática de ginástica e
também parquinho infantil, nos molde daqueles já instalados pela Municipalidade em
outras peças; 184) – Indicação nº 25/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar
cobertura e fazer as devidas adequações nos pontos de ônibus, munindo-os, de
assentos para melhor atender a população que faz uso dos ônibus coletivos de nossa
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cidade; 185) – Indicação nº 26/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de enviar a esta
Casa de Leis, proposta legislativa para o retorno do auxílio-transporte a nossos
estudantes; 186) – Indicação nº 27/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja
adquirida, urgentemente, câmara fria para o necrotério do Cemitério Municipal,
realizando todas as providências para tal mister; 187) – Indicação nº 28/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar um Ambulatório Psiquiátrico em
Pirassununga para atendimento de emergências de saúde mental como surtos; 188) –
Indicação nº 29/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar em nossa
cidade, um Centro de Acolhimento para pessoas que vivem perambulando pelas ruas,
sem qualquer objetivo, visando, descobrir seus problemas e dar-lhes as assistências
necessárias, quer médicas, psicológicas, etc; 189) – Indicação nº 30/2013, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de juntamente com o Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga -SAEP providenciar à adequação do buraco existente na Avenida Brasil,
nº 759; 190) – Indicação nº 31/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar a limpeza da praça de lazer da Vila Guilhermina, bem assim, ordenar a
colocação de bancos e iluminação; 191) – Indicação nº 32/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de asfaltar a continuação da Avenida Duque de Caxias Norte
até o Cemitério Parque Bom Jesus; 192) – Indicação nº 33/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de construir passarela para pedestres sobre o Ribeirão do
Ouro, na Avenida Painguás, próximo ao Centro de Convenções “Prof. Dr. Fausto
Victorelli”, para garantir a segurança dos Munícipes; 193) – Indicação nº 34/2013, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar que o caminhão de lixo sirva os bairros
Jardim Ferrari e Residence Rio Verde; 194) – Indicação nº 35/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de reformar a Quadra de Esportes “Léssio Batista”, Vila
Redenção; 195) – Indicação nº 36/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
instalar em nossa cidade nos Asilos, São Vicente de Paulo e Nossa Senhora de
Fátima, aparelhos de academias para a prática de exercícios dos idosos lá residentes;
196) – Indicação nº 37/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover a
limpeza geral do Jardim São Valentim, poda de grama, bem assim, plantar grama no
campo de futebol; 197) – Indicação nº 38/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de instalar redutores de velocidade (tachões) nas imediações da rotatória da Avenida
Duque de Caxias Norte, bem como, colocação de placa “PARE” e pintura de faixas de
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solo, proporcionando maior segurança para os motoristas que trafegam por aquele
trecho, principalmente no horário de pico, quando a probabilidade de acidentes são
maiores; 198) – Indicação nº 39/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
permitir partidas de hockey na quadra externa coberta do CEFE Presidente Médice,
com a devida proteção nas laterais e estude possibilidade de construir quadra
adequada que também poderá ser usada para outros esportes; 199) – Indicação nº
40/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de adquirir novos equipamentos para a Guarda Municipal de
nossa cidade, em atenção aos anseios e necessidade de seus componentes, bem
assim, novos uniformes para substituir os já desgastados; 200) – Indicação nº
41/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de realizar convênios com laboratórios particulares, para
suprir as necessidades dos doentes que não conseguem realizar os exames junto ao
Sistema Único de Saúde – SUS, devido a grande demanda dos exames médicos e
laboratoriais que são solicitados em nossa cidade; 201) – Indicação nº 42/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de criar um laboratório para exames dentro do Centro Médico de
Especialidades “Benedita Aureliano da Silva – Irmã Leopoldina”; 202) – Indicação nº
43/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Dr. Otacilio José Barreiros, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar para o Legislativo,
Projeto de Lei que fixa a data base anual para a revisão da remuneração dos
Servidores Municipais; 203) – Indicação nº 44/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de interligar
as Ruas Érico Neves Mello, Vila Bráz com a Rua Amundson Alby, Jardim Olimpio
Felício, através de uma ponte, com o intuito de desafogar o trânsito das Ruas Santo
Antonio e Constituição, criando mais uma alternativa para o acesso da região central
com aqueles Bairros da Zona Leste da cidade; 204) – Indicação nº 45/2013, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de doar área de terras para a Associação dos Pacientes Renais
Crônicos de Pirassununga e Região “Prof. Daniel Caetano do Carmo”, com a
finalidade de construir sua sede, proporcionando assim melhor atendimento aos
pacientes renais crônicos de nossa cidade, sugerindo a área nas proximidades do
prédio do Grupo da Terceira Idade, na Avenida Painguás; 205) – Indicação nº 46/2013,
de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de realizar convênio com a Associação dos Pacientes Renais
Crônicos de Pirassununga e Região “Prof. Daniel Caetano do Carmo”, visando
implantar com a urgência necessária, os objetivos da Associação conforme projeto de
atenção global, após instalação de sua sede, desenvolver trabalhos educativos junto
aos pacientes e familiares; 206) – Indicação nº 47/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
construir uma pista de Motocross, atendendo assim, os anseios dos esportistas que
praticam essa modalidade de esportes, em ratificação do Requerimento nº 577/2012;
207) – Pedido de Informações nº 01/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre a contratação de Empresa Especializada para prevenir doenças,
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“zoonoses”, no Município; 208) – Pedido de Informações nº 02/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações se existem servidores
da Municipalidade que exercem funções junto ao setor elétrico do Município porém,
não recebem adicional periculosidade; 209) – Pedido de Informações nº 03/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de
informações sobre denúncias de corte de árvore na mata nativa do Horto Municipal;
210) – Pedido de Informações nº 04/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de informações sobre o número de veículos
adquiridos nas últimas duas Administrações, bem assim, em quais secretarias estão
sendo utilizados; 211) – Pedido de Informações nº 05/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de informações sobre a
existência de inúmeras Câmeras de Monitoramento Público inativadas no Município;
212) – Pedido de Informações nº 06/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito de informações sobre a quantidade e quais são
os cargos de comissão e de confiança da atual gestão; 213) – Pedido de Informações
nº 07/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, a respeito de informações
sobre Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 214) - Requerimento nº 01/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais nove edis, para que seja transferida a sessão
ordinária programada para o dia 11/02/2013 (segunda-feira), para o dia 13/02/2013
(quarta-feira), com início às 20 horas. Aprovado por unanimidade de votos; 215) Requerimento nº 02/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Antonio
Mentor, visando junto à Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento, para a
implantação do programa “Patrulha Rural Mecanizada”. Aprovado por unanimidade de
votos; 216) - Requerimento nº 03/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, e subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Antonio Mentor, visando a destinação de verbas à Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 217) Requerimento nº 04/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Devanir
Ribeiro, visando a destinação de viaturas para a Guarda Municipal promover a ronda
rural, ou alternativamente, destinar a verba para tal mister. Aprovado por unanimidade
de votos; 218) - Requerimento nº 05/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, e subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do Poder Executivo,
para que envie cópia das últimas 03 (três) Atas de reuniões realizadas, encaminhando
também, as últimas planilhas de inspeção de campo que foram realizadas nos últimos
03 (três) meses pelo servidor ou contratado de Segurança do Trabalho. Aprovado por
unanimidade de votos; 219) - Requerimento nº 06/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do
Setor de Meio Ambiente da ELEKTRO, na pessoa da responsável Rosana Suraci,
para que informe as possibilidades de nossa cidade ser contemplada com a parceria
do setor, que muito contribui seja na educação, seja na contribuição de trabalhos e
projetos. Aprovado por unanimidade de votos; 220) - Requerimento nº 07/2013, de
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autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por
mais nove edis, solicitando intercessão do Executivo Municipal, para que forneça
cópia do contrato de prestação do serviço de transporte coletivo firmado com a viação
Pirassununga, bem assim, da documentação que informe os reajustes de valores que
foram feitos nos últimos anos. Aprovado por unanimidade de votos; 221) Requerimento nº 08/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
Senhor Milton Lima, pela realização da “Cúpula da Cachaça”, na Cachaçaria e
Pousada Macaúva, em Analândia, entre os dias 25 e 27/01/2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 222) - Requerimento nº 09/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Executivo
Municipal, consignando votos de congratulações à Senhora Prefeita Municipal Cristina
Aparecida Batista e à Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do Dr. José Anézio
Palavéri, pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na Pasta. Aprovado por
unanimidade de votos; 223) - Requerimento nº 10/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Executivo Municipal, solicitando intercessão do Governador do Estado
de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e ao Secretário Estadual de
Saúde, Giovanni Guido Cerri, para que, viabilizem a possibilidade de implantar em
nosso Município, o AME – Ambulatório Médico de Especialidades, igualmente àqueles
que já foram implantados em outros Municípios de nossa região. Aprovado por
unanimidade de votos; 224) - Requerimento nº 11/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do Executivo
Municipal, consignando votos de congratulações à Doutora Sandra Valéria Valadá
Müller, pela assunção ao cargo de Presidente da 9ª Subseção da OAB de São Paulo,
no último dia 25/01/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 225) - Requerimento nº
12/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações com o Jovem Cientista, Eduardo Pimentel
Pizarro, pela conquista do “Prêmio Jovem Cientista”, outorgado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, recebido das mãos da
Presidente Dilma Rousseff. Aprovado por unanimidade de votos; 226) - Requerimento
nº 13/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Carlos Alberto Pion. Neste momento, a
Vereadora Luciana Batista requereu que os Requerimentos nºs: 13 a 20/2013, a
votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto,
solicitando ainda, que fizesse 1 (um) minuto de silêncio em homenagem póstuma, a
todos os requerimentos de pesar, sendo ambos os pedidos aprovados por
unanimidade de votos. Logo, o Requerimento nº 13/2013 em votação, foi aprovado
por unanimidade de votos; 227) - Requerimento nº 14/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Jocimar Donizeti Berreta. Aprovado por unanimidade de votos; 228) - Requerimento nº
15/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
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condolências pelo passamento do Senhor José Franch Filho. Aprovado por
unanimidade de votos; 229) - Requerimento nº 16/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Mario Prado dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 230) - Requerimento nº
17/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Jovem Diego Augusto Oliva. Aprovado por
unanimidade de votos; 231) - Requerimento nº 18/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Katie Aparecida Silva
Barone. Aprovado por unanimidade de votos; 232) - Requerimento nº 19/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Ulisses José Minerini Granchi. Aprovado por unanimidade de votos; 233) Requerimento nº 20/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Valentim Aparecido Zocoler. Aprovado por unanimidade
de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Otacilio
José Barreiros consultou o ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se
havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Em seguida, o já inscrito Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra, sendo aparteado pelo
Vereador Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson”. Usou da palavra o Vereador
inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sendo aparteado pelos Vereadores:
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e José Carlos Mantovani. Inscrito, usou
da palavra na Tribuna o Vereador Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson”, sendo
aparteado pelos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e José Carlos Mantovani.
Logo após, usou da palavra o Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa
Fé”, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em
seguida, usou da palavra a Vereadora inscrita Luciana Batista. Inscrito, usou da
palavra o Vereador José Carlos Mantovani, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito
João Batista de Souza Pereira. Usou da palavra na Tribuna, o Vereador inscrito
Alcimar Siqueira Montalvão, sendo aparteado pelos vereadores: Jeferson Ricardo do
Couto, Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson” e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. 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. Não havendo mais Vereadores inscritos, após reassumir os trabalhos
o Sr. Presidente, suspendeu a sessão temporariamente para discussão da Ordem do
Dia. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia que constou do
seguinte: 01) – Eleição Pública das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de
Pirassununga, composta por três (03) Vereadores cada uma, para mandato de um
(um) ano, ficando assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional
dos partidos políticos com assento na Casa Legislativa. O Sr. Presidente solicitou ao
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Sr. Secretário, que fizesse a leitura da proposta de composição das Comissões
Permanentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a cédula única,
assinada por todos os Vereadores. Colocadas em votação global, as Comissões
Permanentes foram aprovadas por unanimidade, ficando assim compostas: Comissão
de Justiça, Legislação e Redação, Vereadores: Milton Dimas Tadeu Urban, Luciana
Batista e Alcimar Siqueira Montalvão; para Comissão de Finanças, Orçamento e
Lavoura: José Carlos Mantovani, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e
João Batista de Souza Pereira; para Comissão de Educação, Saúde Pública e
Assistência Social: Milton Dimas Tadeu Urban, José Carlos Mantovani e Jeferson
Ricardo do Couto; para Comissão de Urbanismo, Obras e Serviço Público: João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Alcimar Siqueira Montalvão e Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho; para Comissão Permanente da Agricultura e Meio
Ambiente: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, João Batista de Souza
Pereira e Alcimar Siqueira Montalvão; para Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana: Luciana Batista, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e, finalmente, para a Comissão de
Defesa do Consumidor: José Carlos Mantovani, João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé” e Lorival César Olivera Moraes - “Nickson”. Neste momento, o Sr.
Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros, comunicou que em razão de decisão
conjunta e com harmonia, os Vereadores, de comum acordo, escolheram as
comissões que iriam pertencer. 02) – Eleição do Corregedor da Câmara. Nesse
momento, o Sr. Presidente, informou aos senhores vereadores que para a eleição do
corregedor da Câmara Municipal para o Biênio 2013/2014 seria observado o disposto
no Código de Ética e Decoro Parlamentar – Resolução nº 176, de 26/05/2009.
Informou ainda, que o processo de votação seria público, sendo eleito Corregedor da
Câmara o vereador que obtivesse o voto da maioria absoluta, nos termos do artigo 6º
do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Em seguida, informou o modelo da
“cédula”, e que deveria ser assinalado com um “x” na frente do nome do vereador que
concorre para o cargo de Corregedor. A seguir, determinou a distribuição das cédulas
aos vereadores, que deveria ser assinada com o “nome por extenso”. Solicitou ao
Secretário que procedesse a chamada nominal dos Edis para entrega dos votos.
Realizada a votação pelos Vereadores, o Sr. Presidente convidou os Vereadores:
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Dr. José Carlos Mantovani para serem
os escrutinadores. Após a contagem dos votos, o Sr. Presidente proclamou o
resultado, que por unanimidade de votos (09 votos), foi eleita ao cargo de
Corregedora da Câmara Municipal, para o Biênio 2013/2014 a Vereadora Luciana
Batista. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se
havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Não havendo vereadores
inscritos, o Sr. Presidente convidou às Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a
População em Geral, para a Audiência Pública, a ser promovida pelo Gestor do
Sistema de Saúde do Município, que apresentará a análise e o Relatório do montante
e fontes de recursos aplicados no sistema relativos ao 3º Quadrimestre de 2012, dia
05/02/2013, às 19:30 horas horas na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrada a presente sessão. E
para constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a presente ata resumida, a
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qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que, após
aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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