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Ata nº 2719 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
09 de abril de 2013. Ao nono dia do mês de abril do ano dois mil e treze às 20 horas,
na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2719ª 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 2718
da Sessão Ordinária de 02 de abril 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 pediu a
dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de Informações, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. Neste momento o Sr. Presidente
suspendeu dos trabalhos temporariamente, para colheita de assinaturas nas
proposituras. Reaberto os trabalhos, o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata
o Expediente: 01) – Informativo do CSPB, Contribuição Sindical do Servidor Público,
referente ao mês de 03/2013; 02) – Convite da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
para a solenidade de formatura do PROERD – Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência, dia 12/04/2013; 03) – Ofício do Deputado Estadual Campos
Machado, em atenção ao Requerimento nº 81/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, visando a destinação de um ônibus e um micro-ônibus à Secretaria
Municipal de Esportes de Pirassununga, que serão usados no transporte de nossos
jovens atletas às diversas competições esportivas; 04) – Comunicado SDG nº
16/2013, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicando aos órgãos
jurisdicionados da esfera municipal, sobre a remessa eletrônica de informações por
meio do Sistema AUDESP, Recibo de Prestação de Contas Anuais, relativo ao
exercício de 2012; 05) – Ofício do Deputado Estadual Campos Machado, em atenção
ao Requerimento nº 122/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, visando
verba de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para que a Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga possa regularizar as recentes obras de ampliações,
notadamente, o Projeto de Segurança Contra Incêndio; 06) – Ofício nº 04/2013, da
Telefônica/VIVO, informando sobre as obrigações previstas contidas no Plano Geral
de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no
Regime Público – PGMU, para o período de 2011 a 2015, informando também as
localidades atendidas no ano de 2012; 07) – Informativo “Os Republicanos – São
Paulo”, de 01 a 03/2013; 08) – E-mail de Daniela Barbosa, solicitando informações a
respeito de como adquirir laudo que comprove quedas de energia no Município; 09) –
E-mail de James Ho, da Elektro Pirassununga, em atenção ao Ofício nº 33-2013-GP,
que orienta a Senhora Daniela Barbosa, comparecer ao atendimento presencial no
endereço Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf, Bairro Taboão (Elektro),
juntamente com a conta da referida unidade consumidora para abertura do processo
de medição; 10) – Comunicado nº CM023054/2013, do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 90.890,00); 11) – Ofício da Rádio Piracema FM de Pirassununga,
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solicitando cópia do áudio da reunião de explanação dos técnicos da Secretaria
Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Pirassununga, sobre as “Finanças
do Município”, realizada dia 03/04/2013; 12) – E-mail de Márcio Eduardo Arantes
Pereira, Agente da Fiscalização Financeira do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, Unidade Regional de Araras, solicitando a relação de todos os contratos e atos
jurídicos análogos, inclusive os relativos à concessão e permissão de serviços
públicos, convênios firmados com entidades não-governamentais, contratos de gestão
e termos de parceria assinados no mês de março de 2013; 13) – E-mail do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, solicitando a remessa de documentos e o
preenchimento de Questionário On-line, sobre os dados referentes ao julgamento das
Contas Municipal do Exercício de 2009; 14) – Convite da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de São Carlos, para um jantar comemorativo com o Governador do
Estado de São Paulo, José Rodrigues Alckmin Filho, oportunidade em que será
homenageado com o Título de Irmão Benemérito desta instituição, dia 13/04/2013; 15)
– E-mail da Secretaria da Faculdade de Zootecnica e Engenharia de Alimentos, USP
de Pirassununga, justificando à ausência do Diretor Prof. Dr. Douglas Emygdio de
Faria, na Audiência Pública que versará sobre os Projetos de Leis nºs: 27, 28 e
29/2013, por compromissos anteriormente assumidos; 16) – Ofício nº 240/2013-3, do
Ministério Público do Estado de São Paulo, em atenção ao Requerimento nº
131/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre
as providências que foram tomadas e as que ainda o serão, sobre instar a
Administração Pública a disponibilizar um ônibus escolar para alunos com deficiência
física, incluindo-se aqueles atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirassununga (APAE); 17) – Requerimento da APEOESP, Subsede
de Pirassununga, encaminhando reivindicações trabalhistas dos Professores; 18) –
Requerimento da Vereadora Luciana Batista, solicitando cópia do áudio da reunião de
explanação dos técnicos da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal
de Pirassununga, sobre as “Finanças do Município”, realizada dia 03/04/2013; 19) –
Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando cópia do Projeto de
Lei que originou a Lei nº 3.130, de 12/09/2002, que elevou as referências iniciais
salariais de cargos permanentes da Prefeitura Municipal; 20) – Ofício do Presidente
Vereador Otacilio José Barreiros, encaminhando os Balancetes da Receita e
Despesas, da Câmara Municipal referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e
Março/2013; 21) – Ofício GAB nº 253/2013 da Prefeita Municipal, em atenção ao
Requerimento nº 126/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que
solicitou intercessão do Supervisores de Distribuição da ELEKTRO Pirassununga,
James Faceto Ho e Elcio de Souza Bueno, visando a troca ou restauração do posto
de energia elétrica situado na Rua Mato Grosso, defronte ao nº 3.473; 22) – Ofício
GAB nº 254/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 18/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre a segurança dos ônibus da Municipalidade que são utilizados
para o transporte de alunos da rede municipal de ensino; 23) – Ofício GAB nº
259/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 19/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre a equiparação salarial do valor da aula paga aos professores de
educação física, em relação aos demais professores da rede municipal de ensino ; 24)
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– Ofício GAB nº 260/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 20/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre restos de contrução, demolição, podas de árvores e campim,
no chamado Pátio 2 da Prefeitura Municipal, ao lado do Horto Municipal; 25) – Ofício
GAB nº 271/2013, da Secretária Municipal de Governo, solicitando cópia em vídeo ou
em áudio, da Audiência Pública do dia 03/04/2013; 26) – Ofício GAB nº 260/2013, da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 20/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre
restos de contrução, demolição, podas de árvores e campim, no chamado Pátio 2 da
Prefeitura Municipal, ao lado do Horto Municipal; 27) – Ofício GAB nº 266/2013, da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 24/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre
prédios da Municipalidade alugados para terceiros; 28) – Ofício GAB nº 261/2013, da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 21/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito
de informações sobre letras caixas com iluminação de leds no Palácio da Educação e
Centro de Convenções; 29) – Ofício GAB nº 258/2013, da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 25/2013,
de autoria do Vereador João Batista Pereira dos Santos, sobre a possibilidade de
reativação da escola para o Ensino Fundamental I, no Bairro Rural Itupeva; 30) –
Ofício GAB nº 257/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 26/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, a respeito de informações se estão inseridos no calendário de atividades e
programação da Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes eventos: “Semana
Municipal da Conscientização e Prevenção às Hepatites”; e “Semana Professor Daniel
Caetano do Carmo de Conscientização e Prevenção às Doenças Renais Crônicas”;
31) – Ofício GAB nº 264/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 27/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, sobre a taxa de coleta de lixo biológico; 32) – Ofício GAB
nº 256/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Finanças, em atenção ao
Pedido de Informações nº 28/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre a o adicional de periculosidade pagos ao eletricistas da Municipalidade;
33) – Ofício GAB nº 255/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 29/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, sobre o pagamento de auxílio transporte pago
anteriormente aos universitários que cursam faculdade fora de Pirassununga; 34) –
Ofício GAB nº 273/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Requerimento nº 127/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José
Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que consignou votos de
congratulações à APAE na pessoa de seu Presidente para as devidas congratulações
pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 02/03/2013; 35) - Ofício nº
25/2013, da Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 33/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2484 – Implantação
da Praça de Exercício do Idoso, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano
Plurianual para o período de 2010 a 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) - Ofício nº 26/2013, da
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Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
34/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2484 – Implantação da Praça de
Exercício do Idoso, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 37) - Ofício nº 27/2013, da
Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
35/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, até o
limite de R$ 15.825,00 (quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais), destinado a
atender inclusão de nova ação nº 2484 – Implantação da Praça de Exercício do Idoso
no orçamento vigente. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 37) - Ofício nº 29/2013, da Prefeita
Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 36/2013,
que visa aumentar o número de vagas do emprego permanente mensalista de Técnico
de Enfermagem e Técnico de Segurança do Trabalho, no quadro de servidores da
Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 38) - Ofício nº 31/2013, da Prefeita Municipal de
Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 39/2013, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgias
eletivas e/ou de cataratas em nosso Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 39) - Ofício nº
31/2013, da Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 40/2013, que dispõe sobre as normas para execução dos serviços de
transporte individual de passageiros em veículos automotores de aluguel – táxi, e dá
outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 40) - Ofício nº 24/2013, da Prefeita Municipal de
Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 32/2013, que dispõe
sobre o aumento de vagas de empregos de Professor Coordenador no quadro de
servidores da municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 41) – Projeto de Lei nº 30/2013, de
autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, que visa denominar de “Luiz
Fernando do Couto”, a Rua Sete do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 42) – Projeto de Lei nº 31/2013, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que visa denominar de “João de Oliveira”, a Rua
Doze do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 43) – Projeto
de Lei nº 37/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, que visa
instituir o Programa de Controle de Natalidade de Animais Domésticos no Município
de Pirassununga e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 44) – Projeto de Lei nº
38/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, que visa denominar
de “André Luiz de Oliveira Penteado Júnior”, a Rua Particular (S. 47) que se inicia na
Estrada Municipal PNG-060 (PI-256 – Fernando Luiz Landgraf), confrontando com a
propriedade de Mário Tassoni Filho e outros, neste Município. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
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Indicações e os Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita
Municipal: 45) – Indicação nº 296/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de fornecer o
material solicitado aos salva vidas de Cachoeira de Emas; 46) – Indicação nº
297/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar convênio com a Companhia de
Desenvolvimento Agrícola – CODASP, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo, visando a conservação e melhorias das estradas rurais; 47)
– Indicação nº 298/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar uma revisão no sinal do
Programa Acessa São Paulo na região da antida empresa Kanebo, para que os
moradores da região possam acessar a INTERNET; 47) – Indicação nº 299/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar as melhorias elétricas no Centro de
Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina” para que não haja prejuízo ao Município
nem falta de atendimento à população; 48) – Indicação nº 300/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de construir nas proximidades da Balça, saída da estrada de terra que
ladeia o Rio Mogi Guaçu, um ponto de ônibus, nos moldes daquele existente na
entrada do Bairro Santa Tereza, minimizando o desconforto dos Munícipes que
embarcam e desembarcam naquele local; 49) – Indicação nº 301/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de retirar a placa de trânsito defronte ao número 380, na Rua Bom
Jesus, bem como, apagar a pintura da faixa amarela existente, pois com a
transferência da Delegacia da Mulher para outro local, aqueles sinais de trânsito
perderam seus objetivos; 50) – Indicação nº 302/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
manter entendimento com o Governo do Estado de São Paulo, visando a implantação
do Projeto Bom Prato; 51) – Indicação nº 303/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de manter
entendimento com o Setor de Gerência Segurança e Meio Ambiente, visando solicitar
mudas de árvores para Pirassununga para receber em doação da Elektro de forma a
embelezar nossas ruas e praças e ainda melhorar a qualidade do ar; 52) – Indicação
nº 304/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de atender às solicitações dos
funcionários de obras e limpeza pública, no sentido de providenciar uniformes e
equipamentos adequados para a execução dos seus trabalhos, bem como melhorias
na infraestrutura dos locais onde trabalham; 53) – Indicação nº 305/2013, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de promover os reparos e reformas necessárias na
quadra de esporte do Jardim Eldorado, bem como, verificar da possibilidade de
realizar a cobertura daquela praça esportiva; 54) – Indicação nº 306/2013, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com os responsáveis pelo
Programa do Governo Federal "Crack, é possível vencer", solicitando sua aplicação
em nossa cidade; 55) – Indicação nº 307/2013, de autoria do Vereador Lorival César
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Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
manter contato com a empresa concessionária do serviço de iluminação, ELEKTRO
para que realize as trocas das lâmpadas queimadas nos postes de iluminação de
nossas ruas e praças; 56) – Indicação nº 308/2013, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de determinar a fiscalização permanente dos logradouros públicos,
autuando e determinando a retirada de faixas, banners e outros cartazes de
propaganda de eventos ou produtos, em razão do impedimento legal; 57) – Indicação
nº 309/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de seja oficiado aos setores competente (Trânsito
e Obras e Serviços) para que estude a possibilidade de se construir uma ponte no
cruzamento da Rua Sete de Setembro e Avenida Painguás, transformando a pista
simples ali existente, em pista dupla, objetivando desafogar o trânsito que demanda
do bairro para o centro, através daquela via; 58) – Indicação nº 310/2013, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de determinar ao setor competente estudos visando implantar, no trecho
acima citado, placas de PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR na pista que demanda
centro/bairro, da Avenida Newton Prado e Avenida Felipe Boller Júnior, no horário das
23h às 06h, oficiando-se a COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO para tanto
desafogar o trânsito que demanda do bairro para o centro, através daquela via; 59) –
Pedido de Informações nº 35/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre a campanha política da atual Administração, que uma de suas principais
metas de trabalho, era a de revolucionar o atendimento na área da saúde; 60) Pedido de Informações nº 36/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre a realização de reunião pública na qual o Executivo
Municipal prestou informações sobre as finanças recebidas da gestão anterior, no
último dia 03/04/2013; 61) - Pedido de Informações nº 37/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre as obras para construção
da Nova Captação de Água do Rio do Roque, iniciadas na gestão passada, mas que
atualmente se encontram paradas. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 62) –
Requerimento nº 139/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 39/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgias
eletivas e/ou de cataratas em nosso Município . Aprovado por unanimidade de votos;
63) – Requerimento nº 140/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Luiz Paulo
Teixeira Ferreira para que interceda por Pirassununga e pelos alunos atendidos na
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, destinando o importe de
R$100.000,00 (cem mil reais) a serem aplicados na ampliação dos trabalhos da
Entidade. Aprovado por unanimidade de votos; 64) – Requerimento nº 141/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, visando a
destinação de verba no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) para implementar
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melhorias no campo de futebol do Distrito de Cachoeira de Emas. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) – Requerimento nº 142/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris para que apoie a
Fundação de Ensino de Pirassununga disponibilizando verba no valor de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para que a Entidade realize o projeto para
aprovação das instalações, pelo Corpo de Bombeiros. Aprovado por unanimidade de
votos; 66) - Requerimento nº 143/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do
Deputado Estadual Roberto Massafera para que apoie a Fundação de Ensino de
Pirassununga disponibilizando verba no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil
reais) para que a Entidade realize o projeto para aprovação das instalações, pelo
Corpo de Bombeiros. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº
144/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Antonio
Carlos Mendes Thame para que apoie a Fundação de Ensino de Pirassununga
disponibilizando verba no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para que a
Entidade realize o projeto para aprovação das instalações, pelo Corpo de Bombeiros.
Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 143/2013, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris para que apoie a
Fundação de Ensino de Pirassununga disponibilizando verba no valor de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para que a Entidade realize o projeto para
aprovação das instalações, pelo Corpo de Bombeiros. Aprovado por unanimidade de
votos; 69) - Requerimento nº 146/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do
Secretário Herman Jacobus Cornelis Voorwald, da Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo, para que destine às escolas estaduais: E.E. “PROF. DR. RENÊ
ALBERS”; E.E. “PIRASSUNUNGA”; E.E. “PROF. PAULO DE BARROS FERRAZ”;
E.E. “PROF.ª OSMARINA SEDEH PADILHA”; E.E. “NOSSA SENHORA DE
LORETO”; E.E. “DR. MANOEL JACINTO VIEIRA DE MORAES”; E.E. “CORONEL
FRANCO”; E. E. “ELOI CHAVES”; E.E. “PROF.ª THEREZINHA RODRIGUES”; E.E.
“PROF. HENRIQUE FERREIRA DOS REIS”, uniformes e equipamentos para suas
fanfarras. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 147/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Lions Clube de Pirassununga, pela
comemoração do jubileu de ouro, dia 03/04/2013. Aprovado por unanimidade de
votos; 71) - Requerimento nº 148/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Sebastião Iseppe.
Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr.
Presidente Vereador Otacilio José Barreiros consultou ao 1º Secretário, Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou
da palavra o Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo
aparteado pela Vereadora Luciana Batista. A seguir, usou da palavra o Vereador
inscrito Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sendo aparteado pelo Vereador
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Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Usou da palavra, o já inscrito Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sendo aparteado pelo vereador
Jeferson Ricardo do Couto. Logo após, o já inscrito Vereador João Batista Pereira de
Souza usou da palavra. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Jeferson
Ricardo do Couto, sendo aparteado pelos Vereadores: Luciana Batista e Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, e contra aparteado pelos Vereadores: Luciana Batista e
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Logo após, o já inscrito vereador Dr. José
Carlos Mantovani, usou da palavra. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito
Alcimar Siqueira Montalvão, sendo aparteado pela Vereadora Luciana Batista. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João Batista de
Souza Pereira, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer
uso da palavra. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros,
sendo aparteado pelo Vereador Dr. José Carlos Mantovani. Após o Sr. Presidente
reassumir os trabalhos, o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 39/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de
cirurgias eletivas e/ou de cataratas em nosso Município. Aprovado por unanimidade
de votos. 02) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 23/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que visa denominar de
Benedicto Lapola”, a Rua Dois, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Municipio.
Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
25/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa obrigar a
realização do “Teste do Coraçãozinho” - (Exame de Oximetria de Pulso) em todos os
recém-nascidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Aprovado por
unanimidade de votos. 04) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 26/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa denominar de Maria José
Bruno Trevisan, a Avenida A, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município.
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. Usou da palavra o Vereador inscrito
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 os Projetos de Leis
nºs: 27, 28, e 29/2013, sobre o Programa – Construção de Unidade de Acolhimento
Infanto Juvenil, dia 15/04/2013, às 19 horas, e Ato Solene para outorga de Título
“Policial Civil do Ano”, dia 16/04/2013, às 19 horas, na Sala das Sessões “Dr.
Fernando Costa”. 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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