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Ata nº 2720 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
16 de abril de 2013. Ao décimo sexto dia do mês de abril do ano dois mil e treze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2720ª 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 2719 da Sessão Ordinária de 09 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,
usou da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto e requereu também a
suspensão dos trabalhos temporariamente, para discussão e inclusão de propositura
no expediente, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Reaberto os
trabalhos, o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal
do Interior, Ano XIV, nº 96, 03/2013; 02) – Revista Contas, de 04 a 05/2013; 03) –
Convite da Funep, para o “I Simpósio de Gestão Pública”, dias 16 e 17/04/2013; 04) –
Convite da Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal, para o Encontro com a
Senadora da República e Presidente da Confederação Nacional da Agricultura e
Pecuária do Brasil, CNA, Kátia Abreu, dia 19/04/2013; 05) – Requerimento de Luiz
Henrique Druziani, solicitando cópia da gravação e da lista de presença da reunião
realizada nesta Casa de Leis, dia 09/04/2013, para fins de arquivo do Movimento de
Repúdio ao Presídio 5KM de Pirassununga; 06) – Denúncia subscrita por Antonio
Carlos Bueno Barbosa; 07) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros,
solicitando cópia do Pedido de Informações nº 24/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e a respectiva resposta enviada pela Prefeita Municipal
(Ofício GAB nº 266/2013), referente à locação de imóveis; 08) – Requerimento do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia do áudio das
sessões ordinárias realizadas dias: 19 e 26/03/2013; e 02 e 09/04/2013; 09) –
Requerimento da Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal, solicitando a relação
de todos os Vereadores da Legislatura 2013/2016, com os respectivos e-mails e
telefones para contato; 10) – Ofício nº 99/2013, da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, encaminhando as atas de eleição e posse da nova diretoria, que
assumiu em 01/04/2013, para o Biênio 2013/2014; 11) – Ofício da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, justificando à ausência do Comandante Geral, para o Ato
Solene de outorga do Título “Policial Civil do Ano”, dia 16/04/2013; 12) – Ofício de
José Gonçalves de Lima, informando o lançamento do Projeto Cultural “Revolução de
1932”; 13) – Ofício nº 12/2013, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando o
Termo de Convênio, entabulado com a “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia”
(Convênio nº 08/2012 – Termo Aditivo nº 237/2012); 14) – Ofício nº 11/2013, da
Procuradoria Geral do Município, encaminhando o Termo de Convênio, entabulado
com a “Visão de Evangelização Mundial (Vem Brasil), (Convênio nº 02/2013); 15) –
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Cartão do Ministro de Estado do Esporte, Aldo Rebelo, encaminhando 1 (um)
Exemplar do Livro XI Jogos dos Povos Indígenas 2011; 16) – Ofício nº 06/2013, do
Secretário Municipal de Obras e Serviços, em atenção à Indicação nº 290/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, sobre a instalação de um poste de iluminação
publica na Rua José Carlos Machado, Vila Real, em atenção às solicitações dos
moradores daquela redondeza; 17) – Ofício GAB nº 282/2013, da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 30/2013,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o prêmio
de assiduidade pago aos servidores municipais que não tiveram nenhuma ausência
durante o ano de 2012, notadamente aos funcionários exonerados; 18) – Ofício GAB
nº 284/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 31/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, sobre informações a respeito da Entidade “Vem Brasil” que
assumiu os trabalhos e Presidência da Casa Abrigo; 19) – Ofício GAB nº 287/2013, da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, convidando para uma reunião a
fim de tratar de assuntos referentes a área rural de nosso Município, dia 17/04/2013;
20) – Ofício GAB nº 277/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 32/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, sobre se há concurso realizado para a contratação de
pintores na municipalidade; 21) – Ofício GAB nº 285/2013, da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 33/2013,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre o estado da ponte que dá
acesso ao lixão, que não esta em condições de ser usada; 22) – Ofício nº 34/2013, da
Prefeita Municipal, corrigindo lapso ocorrido na justificativa do Projeto de Lei nº
32/2013, que dispõe sobre aumento de vagas de emprego de Professor Coordenador,
no quadro de servidores da municipalidade; 23) – Ofício nº 36/2013, da Prefeita
Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei 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; 24) – Ofício nº
33/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
41/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Pirassununguense de Aposentados - APA. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 25) – Projeto de Resolução
nº 03/2013, de autoria da Mesa Diretora, que visa incluir dispositivos na Resolução nº
175, de 23 de abril de 2009, a “Câmara Net”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações
e os Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal: 26) –
Indicação nº 311/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de refazer a faixa de pedestres na Avenida
Padre Antônio Vann Ess, defronte ao Centro Estadual de Educação Tecnológica
“Paula Souza” - ETEC “Ten. Av. Gustavo Klug”, para evitar novos acidentes com
alunos que frequentam aquele Estabelecimento de Ensino; 27) – Indicação nº
312/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de adquirir vans refrigeradas que serão utilizadas
na distribuição de alimentos nas escolas; 28) – Indicação nº 313/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
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possibilidade de realizar a cobertura e iluminação da quadra do Jardim Anversa, zona
sul da cidade, em atenção aos diversos pedidos dos moradores e esportistas daquela
região; 29) – Indicação nº 314/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar a esquina das
Ruas Antonio Magnani com Alzira Silveira Pinheiro de redutor de velocidade e
sinalização de trânsito, minimizando a probabilidade de acidentes e atendendo
pedidos dos moradores daquela região; 30) – Indicação nº 315/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar seja implantada uma cobertura metálica na quadra de
esportes do Parque Clayton Malaman; 31) – Indicação nº 316/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de construir a cobertura metálica na quadra de esportes do Jardim
Redentor, utilizando-se de verba já enviada à Municipalidade; 32) – Indicação nº
317/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a pintura de sinais de trânsito no solo
das ruas dos Jardim Rosim, bem como, instalação de placas de sinalização para
melhor orientar o trânsito naquele Bairro; 33) – Indicação nº 318/2013, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de construir parque infantil em área da Municipalidade, ao lado da
Creche da Vila São Pedro; 34) – Indicação nº 319/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
promover limpezas no Córrego Taboão, sobretudo nas imediações da Rua Henrique
da Mata Fonseca Júnior, alertando ainda, o setor de agente vetor para evitar
propagação da dengue na região; 35) – Indicação nº 320/2013, de autoria do Vereador
João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de construir uma rotatória defronte à Secretaria de Obras e Colégio CEDUC para
minimizar riscos de acidentes no local, em horários de pico; 36) – Indicação nº
321/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de promover melhorias na estrutura do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila São Pedro; 37) – Indicação nº
322/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar que as lâmpadas da
Praça Central “Conselheiro Antonio Prado” sejam acesas mais cedo; 38) – Indicação
nº 323/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar um ponto de ônibus
nas proximidades da caixa d' água do Jardim Morumbi em atenção às reivindicações
dos usuários dos coletivos; 39) – Indicação nº 324/2013, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar o cascalhamento dos locais onde ficam estacionados os
ônibus de turistas, evitando que os mesmos se encalhem quando estacionam; 40) –
Indicação nº 325/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de autorizar que o
Grupo Escoteiros do Ar se reúna no Centro Comunitário da Vila Redenção para
fomentar práticas saudáveis nas crianças e jovens de nossa cidade; 41) – Indicação
nº 326/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de recapear a Rua Joaquim
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Vicente da Silva, Vila Pinheiro, em atenção ao pedido de Munícipes; 42) – Indicação
nº 327/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de dotar todos os bairros da
cidade, com varredores de rua, constantes, realizando-se concursos para novas
contratações se for o caso; 43) – Indicação nº 328/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de determinar instalação de lombadas eletrônicas, nas principais vias de
nossa cidade, visando educar a velocidade excessiva que irresponsavelmente muitos
motoristas desenvolvem, evitando-se acidentes; 44) – Indicação nº 329/2013, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir no Bairro Parque Clayton Malaman,
uma Creche Municipal, para atender a demanda daquele Bairro habitacional; 45) –
Indicação nº 330/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de asfaltar a estrada
de acesso ao Bairro Santo Antônio do Arraial; 46) – Indicação nº 331/2013, de autoria
do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de determinar os reparos necessários nos acostamentos da
vicinal que liga Pirassununga à Vila Santa Fé, dando condições dos pedestres
transitarem sem haver a necessidade de invadir a pista central, pois acidentes podem
ocorrer; 47) – Indicação nº 332/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de limpar e roçar o campo de
futebol da Vila Pinheiro; 48) – Indicação nº 333/2013, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover o
recapeamento das ruas do Jardim Ferrarezzi; 49) – Indicação nº 334/2013, de autoria
da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de promover o recapeamento das ruas do Jardim Veneza, em atenção aos pedidos
daqueles moradores; 50) – Indicação nº 335/2013, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar o
recapeamento da Rua Reverendo Belmiro de Andrade, Vila Pinheiro, em atenção às
reivindicações dos moradores daquela rua; 51) – Indicação nº 336/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
realizar um leilão público para venda de veículos e maquinários inservíveis da
municipalidade, com a observação dos ditames da lei; 52) – Indicação nº 337/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de tapar o buraco do leito asfáltico existente na Rua Terezinha
Rodrigues, esquina com a Rua Antenor Benintendi, Jardim Ferrarezzi; 53) – Indicação
nº 338/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de criar um ponto de ônibus nas proximidades da ponte do
Córrego Andrezinho, em atenção aos pedidos de usuários dos coletivos; 54) –
Indicação nº 339/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de retirar a placa de contra mão no quarteirão da
rua paralela a Avenida Duque de Caxias Norte, Jardim São Valentim, pois a proibição
abrange somente um quarteirão e está prejudicando os comerciantes que ali têm seu
comércio instalado; 55) – Indicação nº 340/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de que se dê o
efetivo cumprimento da Lei Municipal nº 3.115/2002, aplicando-se o Programa de
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Educação Específica Contra Males do Fumo, do Álcool e das Drogas” na rede
municipal de ensino; 56) – Pedido de Informações nº 38/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, sobre a construção de lombadas nas proximidades do
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - ETEC “Ten. Av. Gustavo
Klug”; 57) - Pedido de Informações nº 39/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre a a construção de campo de futebol na Zona Sul do
Município; 58) - Pedido de Informações nº 40/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre imóveis de propriedade da Municipalidade que são alugados
para particulares e imóveis que a Municipalidade aluga de particulares para
implantação de setores diversos; 59) - Pedido de Informações nº 41/2013, de autoria
dos Vereadores João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e João Batista de
Souza Pereira, sobre quais empresas estão instaladas no Pólo Industrial “Guilherme
Müller Filho”, e quais não estão em funcionamento. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 60) - Requerimento nº 149/2013, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, 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 27/2013, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 1432 – Construção de Unidade de Acolhimento Infanto
Juvenil, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o
período de 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
150/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, 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 28/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1432 –
Construção de Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil, na Lei nº 4.282, de 26 de
junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013. Aprovado
por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 151/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, 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 29/2013, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, até o limite de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinado a atender a inclusão de nova ação nº
1432 – Construção de Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil no orçamento vigente.
Aprovado por unanimidade de votos; 63) – Requerimento nº 152/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Carlos Alberto Pletz Neder para que interceda por
Pirassununga e pelos alunos atendidos na Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, destinando o importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) para que a Entidade realize o projeto para aprovação das instalações, pelo
Corpo de Bombeiros. Aprovado por unanimidade de votos; 64) – Requerimento nº
153/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais
seis edis, solicitando intercessão do Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R
Engenheiro Og Fray para que ordene seja realizado o recapeamento do trecho de
pista que vai do final da Avenida 6 de Agosto (Kanebo) até o pontilhão da Rodovia SP
225, sentido Aguaí para evitar acidentes no local. Aprovado por unanimidade de votos;
65) – Requerimento nº 154/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais cinco edis, solicitando intercessão do Senhor
Eng.º Og Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R. para que sejam tomadas as
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providencias necessárias para reparar o desnível, no KM 1 da Rodovia SP-201 Prefeito Euberto Nemésio Pereira de Godoy para se evitar acidentes no local.
Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 155/2013, de autoria dos
Vereadores João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e Alcimar Siqueira dos
Santos, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Senhor Eng.º Og
Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R. para que estude possibilidade de
plantar vegetação no solo lateral do viaduto para evitar novas erosões, bem assim,
realize estudos para análise da estrutura da ponte, enviando a este Poder Legislativo,
laudos recentes das condições estruturais da obra. Aprovado por unanimidade de
votos; 67) - Requerimento nº 156/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do
Deputado Estadual Edmir José Abi Chedid para que interceda por Pirassununga,
visando o envio do importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a serem usados na
melhoria da infraestrutura urbana da Vila Santa Fé e do Jardim Morumbi. Aprovado
por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 157/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Secretário de Cultura do Estado de São Paulo Marcelo
Mattos Araujo para se sensibilizar com a cultura de nossa cidade, e permitir a vinda de
“kits cinema” do Programa de Incentivo à Criação de Salas de Exibição
Cinematográfica para Zona Norte de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 69) - Requerimento nº 158/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do
Secretário de Cultura do Estado de São Paulo Marcelo Mattos Araujo para se
sensibilizar com a cultura de nossa cidade, e permitir a vinda de “kits cinema” do
Programa de Incentivo à Criação de Salas de Exibição Cinematográfica para Zona Sul
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº
159/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Secretário de Cultura do
Estado de São Paulo Marcelo Mattos Araujo para se sensibilizar com a cultura de
nossa cidade, e permitir a vinda de “kits cinema” do Programa de Incentivo à Criação
de Salas de Exibição Cinematográfica para Vila Santa Fé e Distrito de Cachoeira de
Emas. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 160/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual Roberto
Massafera, pelo envio de verba destinada à Pirassununga, R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) a serem utilizados na cobertura e reforma da quadra poliesportiva
do Jardim Eldorado. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento nº
161/2013, de autoria dos Vereadores Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Brig Ar Carlos Eduardo da Costa Almeida, desejando as boas
vindas e sucesso ao novo Comandante; e ao Maj Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, desejando felicidades e prosperidade nas novas funções que assumirá.
Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento nº 162/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo Kleber Gabriel da Silva e
ao Diretor do Teatro Municipal “Cacilda Becker” Israel Foguel, pela realização da 10ª
-6-

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

Edição da Mostra “Cacilda Becker”, entre os dias 05 e 13/04/2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 74) - Requerimento nº 163/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Rogério Nogueira Lopes Cruz para que interceda por Pirassununga, visando
destinar o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem aplicados na reforma da
praça de lazer da Vila Pinheiro. Aprovado por unanimidade de votos; 75) Requerimento nº 164/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Rogério Nogueira Lopes
Cruz para que interceda pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,
destinando o importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para que a
Entidade amplie seu atendimento. Aprovado por unanimidade de votos; 76) Requerimento nº 165/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Sérgio Olímpio Gomes Major Olímpio para que interceda pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE, destinando o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que a Entidade
amplie seu atendimento. Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento nº
166/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Sérgio Olímpio Gomes - Major Olímpio
para que interceda por nossa comunidade, destinando o importe de R$100.000,00
(cem mil reais) para a Casa Renascer – Comunidade Terapêutica de Apoio ao
Dependente Químico e ao Alcoólatra ampliar seus trabalhos em nossa cidade e
região. Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento nº 167/2013, de
autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Comando da
Academia da Força Aérea na pessoa do Brig Ar Carlos Eduardo da Cosa Almeida,
pela Cerimônia Militar de conclusão do Curso de Formação de Cabos 2013, dia
11/04/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento nº 168/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis,
solicitando intercessão do Secretário Estadual de Gestão Pública Davi Zaia para que
autorize a implantação do Programa Acessa São Paulo na Zona Norte de
Pirassununga e na Vila Santa Fé, oferecendo, assim, oportunidades aos moradores
dessas regiões, usufruir deste importante programa. Aprovado por unanimidade de
votos; 80) - Requerimento nº 169/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
Arnaldo Calil Pereira Jardim para que interceda pelo Jardim Olímpio Felício visando a
destinação de verba no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) para implementar
melhorias no campo de futebol existente. Aprovado por unanimidade de votos; 81 ) Requerimento nº 170/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, encaminhando Moção de Apoio para aprovação do
Projeto de Lei nº 56/2012, encaminhando-se o presente para o Excelentíssimo Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Deputado Estadual
Samuel Moreira, ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual José Bittencourt e às
Excelentíssimas Lideranças Partidárias daquela Casa para que solicitem a inclusão da
proposta citada na Ordem do Dia e sua posterior aprovação, tudo para que o exame
de oximetria seja obrigatório, visando o diagnóstico de problemas no coração em
recém-nascidos. Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento nº
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171/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris para que
interceda por Pirassununga, junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo,
visando contemplar nossa cidade com um veículo refrigerado para a Merenda Escolar
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento nº
172/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim
para que interceda por Pirassununga, junto à Companhia de Desenvolvimento
Habitacional Urbano – CDHU, visando a construção de casas populares nos bairros
de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 84) - Requerimento nº
173/2013, de autoria de todos os edis, encaminhando MOÇÃO DE APOIO ao
Movimento de Repúdio ao Presídio à 5KM de Pirassununga” pelo brilhante trabalho e
luta por uma região mais segura e longe de crimes organizados, Requeremos,
outrossim, que o presente seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado de São Paulo Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Administração Penitenciária Lourival Gomes para que se
sensibilizem com os danos sociais e econômicos que a unidade prisional trará a nossa
cidade, bem como o impacto ambiental. 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
Jeferson Ricardo do Couto, sendo aparteado pelo Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”. Logo após, o já inscrito vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, usou da palavra. Em seguida, o já inscrito Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão usou da palavra, sendo aparteado pelos vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Dr. José Carlos Mantovani. Neste momento, o
Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João Batista de Souza Pereira,
que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A
seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, sendo aparteado
pelos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Jeferson Ricardo do
Couto e contra aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, sendo aparteado pelo Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão. Em seguida, o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 27/2013, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 1432 – Construção de Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil, na Lei nº
3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a
2013. Neste momento, o Sr. Presidente requereu que os Projetos de Lei nºs: 27, 28 e
29/2013, a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo
assunto, sendo o pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Primeira e
Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 27/2013 foi aprovado por unanimidade de
votos. 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 28/2013, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1432 – Construção de Unidade de Acolhimento
Infanto Juvenil, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de votos. 03) -8-
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Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 29/2013, que visa autorizar o
Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, até o limite de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), destinado a atender a inclusão de nova ação nº 1432 –
Construção de Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil no orçamento vigente.
Aprovado por unanimidade de votos. 04) – Segunda 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. 05) – Primeira Discussão do
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. Aprovado por unanimidade de votos. 06) – Primeira
Discussão do 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. Aprovado por unanimidade de
votos. 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 32/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre aumento de vagas de empregos de Professor Coordenador
no quadro de servidores da municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 08)
– Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 36/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
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. Aprovado por unanimidade de votos. 09) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 37/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, visa
instituir o Programa de Controle de Natalidade de Animais Domésticos no Município
de Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 10) –
Primeira Discussão do 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. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do
Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Não havendo vereadores
inscritos, o Sr. Presidente convidou às Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a
População em Geral, para a Audiência Pública, que versará sobre os Projetos de Leis
nºs: 33, 34, e 35/2013, sobre o Programa – Implantação da Praça de Exercício do
Idoso, dia 22/04/2013, 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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