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Ata nº 2716 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
19 de março de 2013. Ao décimo nono dia do mês de março do ano dois mil e treze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2716ª 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 a Ata nº 2715 da Sessão Ordinária de 12 de março 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. Logo em seguida
o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal do
Interior, Ano XIV, nº 95, 02/2013; 02) – Jornal Interlegis Brasil, Ano II, nº 17; 03) –
Prospecto do IBRAP sobre os cursos nºs: 16, 49, 53, 56 e 60; 04) – Convite da
Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Finanças, para a Audiência Pública para
elaborar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2014, dia
16/04/2013; 05) – Convite da Associação Paulista de Municípios, para o 57º
Congresso Estadual de Municípios, “Municipalismo: União por novos tempos”, de 02 a
06/04/2013; 06) – Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para o
evento “Tribunal e o Município Forte”, dia 21/03/2013; 07) – Comunicado nº
CM011745/2013 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros para a Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 90.890,00); 08) –
Comunicado nº CM006215/2013 do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 371.610,75);
09) – Ofício nº 326/2013 da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de
recursos financeiros, sob bloqueio, referente ao Contrato de Repasse nº 0315764-03,
objeto “Cobertura de Quadras Poliesportivas do Complexo Esportivo – CEFE
Presidente Médice”, (R$ 35.464,25); 10) – Ofício nº 327/2013 da Caixa Econômica
Federal, informando o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, referente ao
Contrato de Repasse nº 0314355-29, objeto “Cobertura de Quadras Poliesportivas do
Complexo Esportivo – CEFE Presidente Médice”, (R$ 16.906,49); 11) – Ofício nº
222/42/13, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, encaminhando um Calendário
Anual - 2013, cumprimentando a Câmara pela passagem de mais um ano e pelo
apoio prestado ao Policiamento Rodoviário; 13) – Ofício nº 1277/2013, da Secretaria
de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, convidando para a 5ª
Conferência Estadual das Cidades (5ªCEC), dia 14/03/2013; 15) – Ofício Especial da
Telefônica/VIVO do Brasil, informando que a Divisão Institucional Campinas, está a
disposição para dirimir quaisquer dúvidas com relação à prestação do Serviço
Telefônico Fixo ou Móvel, no Município; 16) – Ofício de Marcos Roberto Carvalho.
Jornalista, informando sobre informativo mensal de nome, “A Propaganda é a Alma do
Negócio”; 17) – Ofício nº 03/2013, da Associação Pirassununguense de Aposentados,
-1-

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

informando a assunção de Mário Inforzatto ao cargo de Presidente da APA, em pleito
realizado dia 22/02/2013; 18) – Ofício da Secretaria Municipal de Finanças,
informando que consta nos arquivos da Seção de Cadastro Fiscal, a descrição dos
números cardinais por extenso das Ruas um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
nove, dez, onze, doze, treze e quatorze, do Loteamento Jardim Treviso; 19) – Cartão
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, em atenção ao Requerimento nº 62/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que solicitou intercessão da
Excelentíssima Senhora Presidente da República, solicitando que determine estudos
para que, nos moldes do “Bolsa Família”, destinado a retirar pessoas da miséria e do
denominado “Bolsa Empresa”, destinado a socorrer empresas em dificuldades, seja
criado o “Bolsa Pró-Santas Casas”, com dotações de verba a fundo perdido ou
empréstimos com generosos juros subsidiados pelo BNDES, como ocorre com outros
segmentos empresariais; 20) – Ofício do Senador Eduardo Braga, em atenção ao
Requerimento nº 62/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que
solicitou intercessão da Excelentíssima Senhora Presidente da República, solicitando
que determine estudos para que, nos moldes do “Bolsa Família”, destinado a retirar
pessoas da miséria e do denominado “Bolsa Empresa”, destinado a socorrer
empresas em dificuldades, seja criado o “Bolsa Pró-Santas Casas”, com dotações de
verba a fundo perdido ou empréstimos com generosos juros subsidiados pelo BNDES,
como ocorre com outros segmentos empresariais; 22) – Ofício da Prefeitura Municipal
de Casa Branca, acusando e agradecendo o recebimento da composição da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Pirassununga, para o Biênio 2013/2016; 23) –
Requerimento da Vereadora Luciana Batista, solicitando cópias de todas as denúncias
apresentadas pelo cidadão Antonio Carlos Bueno Barbosa nesta Casa de Leis entre
os anos de 2009 e 2012; 24) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
solicitando cópia do áudio da sessão ordinária de 04/02/2013; 25) – E-mail de Luiz
Henrique Druziani, solicitando reunião com os Vereadores para explanação do
Movimento de Repúdio ao Presídio a 5KM de Pirassununga; 26) – Requerimento de
Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando informações a respeito do 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; 27) – Ofício GAB nº
176/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao
Requerimento nº 69/2013, de autoria de todos os Edis, que solicitou intercessão do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Ivan
Ricardo Garisio Sartori, bem como, às Lideranças Partidárias da Assembleia
Legislativa, para que seja aprovada a criação da Vara do Juizado Especial, bem como,
seja autorizada pela comissão judiciária competente a criação da 4ª Vara da Comarca
de Pirassununga, para aprovação em mesma proposta legislativa a ser enviada à
Assembléia Legislativa Paulista; 28) – Ofício GAB nº 142/2013, da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 63/2013, de autoria
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que solicitou intercessão do Deputado
Federal Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza, visando o envio de verba para a
construção de uma quadra coberta na EMEF “Professor Iran Rodrigues” para às aulas
de educação física desta Escola Municipal; 29) – Ofício GAB nº 213/2013, da Prefeita
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Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 17/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
sobre Projeto de Lei que autoriza o parcelamento de tributos municipais; 30) – Ofício
GAB nº 215/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 15/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre o Museu Dr. Fernando Costa que funcionava no Centro
Cultural de Eventos Dona Belila; 31) – Ofício GAB nº 156/2013, da Prefeita Municipal
e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 14/2013,
de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre o Centro de
Ginástica “Antenor Jacinto do Souza – Sinhô”; 32) – Ofício GAB nº 194/2013, da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 13/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre a divulgação pela Gestão Municipal, a respeito da não existência
de verba disponível para gerir e aplicar melhorias no Município, tendo em vista que as
verbas estariam comprometidas para honrar gastos já realizados anteriormente; 33) –
Ofício GAB nº 155/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 11/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre a transferência de servidores do CEFE Presidente Médici
para a Secretaria Municipal de Educação; 34) – Ofício GAB nº 157/2013, da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 12/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
sobre servidor lotado no CEFE Presidente Médici; 35) – Ofício nº 14/2013, da Prefeita
Municipal de Pirassununga, encaminhando mensagem aditiva ao Projeto de Lei
protocolado nessa Casa de Leis sob nº 19/2013, que visa autorizar o Poder Executivo
a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e outras receitas concedendo a
exclusão das multas e juros moratórios e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
36) – Ofício nº 18/2013, da Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 21/2013, que visa autorizar o Poder Executivo
celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 37) – Ofício nº 19/2013, da Prefeita Municipal de Pirassununga,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 22/2013, que visa autorizar o Poder
Executivo celebrar convênio com a Visão de Evangelização Mundial (Vem Brasil).
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 38) – Projeto de Lei nº 20/2013, de autoria do
Vereador Dr. José Carlos Mantovani, que visa denominar de “Prof. Dr. Ivan Salvador
Gonçalves de Carvalho”, a Rua Três, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste
Município. 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: 39) – Indicação nº 225/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de cortar a árvore em risco de cair na EMEIEF “Rotary Club”, bem como,
analisar a situação das demais árvores nas proximidades e dentro da unidade escolar;
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40) – Indicação nº 226/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover os reparos necessários
no sanitário existente ao lado do campo de futebol em Cachoeira de Emas, deixandoo em condições de uso pelos turistas que visitam aquele recanto turístico; 41) –
Indicação nº 227/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a limpeza das calhas, troca de
telhas e pintura das paredes da Delegacia de Polícia para um melhor funcionamento
desse prédio e atendimento à nossa população; 42) – Indicação nº 228/2013, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar uma visita às Unidades Básicas de Saúde da
Família da Vila Santa Fé e Cachoeira de Emas para que constatem as deficiências em
relação a um aparelho de raio-x odontológico e uma máquina de autoclave,
ordenando que se façam as melhorias necessárias; 43) – Indicação nº 229/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de construir uma quadra poliesportiva no Jardim Itália; 44) –
Indicação nº 230/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de adquirir aparelho telefônico para USF
da Vila Brás, viabilizando o agendamento de consultas médicas por telefone; 45) –
Indicação nº 231/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar bebedouro na área externa do
CEFE “Presidente Médice”, nos moldes daqueles instalados no Paço Municipal; 46) –
Indicação nº 232/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a poda de árvores da Praça
dos Expedicionários, tal como, convoque a presença de Guardas Municipais à noite, e
solicite a presença da Polícia Militar no local; 47) – Indicação nº 233/2013, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de implantar bicicletários na região central da cidade, obedecendo as
normas de trânsito e da Lei Estadual nº 12.286/2006, para tanto, tudo para facilitar e
incentivar o uso da bicicleta em economia ao munícipe e preservação ao meio
ambiente; 48) – Indicação nº 234/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de firmar parceria com
o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - ETEC “Ten. Av. Gustavo
Klug”, visando oferecer almoço, gratuito aos jovens que lá estudam em período
integral; 49) – Indicação nº 235/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de urbanizar as áreas
existentes na Zona Norte, instalando aparelhos para ginástica para servir os
moradores daquela região; 50) – Indicação nº 236/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
realizar convênio com a COHAB/RP (Companhia Habitacional Regional de Ribeirão
Preto) e Caixa Econômica Federal, com a finalidade de construir casas populares ou
apartamentos, realizando assim, o sonho de muitas famílias de nossa cidade que
ainda não possuem casa própria; 51) – Indicação nº 237/2013, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de instalar no prédio do Centro de Convenções a placa
denominativa Centro de Convenções “Prof. Dr. Fausto Victorelli”, para que se
-4-

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

configure a homenagem prestada ao ex-prefeito; 52) – Indicação nº 238/2013, de
autoria do Vereador Lorival César Olivera Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de lotar um professor de educação física para
orientar usuários da pista de corrida emborrachada do CEFE “Presidente Médici”; 53)
– Indicação nº 239/2013, de autoria do Vereador Lorival César Olivera Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar
iluminação pública, na praça do Bairro Jardim Luiz de Castro Santos, bem como,
conserto das mesas que foram danificadas; 54) - Indicação nº 240/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Olivera Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de determinar o asfaltamento da Estrada da Cantareira até o
Monte Sião; 55) – Indicação nº 241/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir junto ao Jardim do
Lago, uma quadra poliesportiva, propiciando os moradores daquela área habitacional,
praticarem o esporte de sua predileção; 56) – Indicação nº 242/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
construir um Centro Comunitário na Vila Pinheiro; 57) – Indicação nº 243/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar as melhorias necessárias na praça da vila Pinheiro; 58) –
Indicação nº 244/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de emplacar com sinalização de trânsito, as ruas
Jardim Veneza, visando diminuir os acidentes ocorridos naquela região habitacional
principalmente porque é deficitário a sinalização de trânsito existente nas ruas
daquele bairro; 59) – Indicação nº 245/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover a reforma geral
da quadra da Vila Pinheiro, arrumando as traves do gol, trocando os vidros, colocando
vasos sanitários, colocando portão e alambrado em toda extensão da quadra,
instalando brinquedos de parque infantil, construir no local uma quadra de vôlei de
areia, atendendo assim, os anseios da população residente naquele Bairro; 60) –
Indicação nº 246/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de em parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – SENAC, trazer para nossa cidade, cursos de estética,
corte de cabelos, maquiagem, depilação, etc., proporcionando aos interessados de
Pirassununga a se especializar na função escolhida; 61) – Indicação nº 247/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de dotar as imediações do Conservatório Municipal de Música “Cacilda
Becker”, de placas sinalizadoras de trânsito, bem assim faixas para pedestres,
visando dar maior segurança para motoristas e pedestres que trafegam pelo local; 62)
– Indicação nº 248/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de cercar a área verde do Jardim Verona II, bem assim, adequar a caixa
de coleta de águas pluviais e promover a limpeza da área; 63) – Indicação nº
249/2013, de autoria de todos os Edis, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de doar um imóvel para o Grupo de Voluntários no Combate ao Câncer
– GVCC, onde será construída ou apenas implantada a sede desta prestigiada
entidade; 64) – Pedido de Informações nº 27/2013, de autoria do Vereador Alcimar
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Siqueira Montalvão, sobre a taxa de coleta de lixo biológico; 65) – 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; 66) – 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. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 67) Requerimento nº 106/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 10/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 1433 – Construção Centro Dia do Idoso, 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; 68) - Requerimento nº 107/2013, de
autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, e subscrito por mais seis edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 11/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 1433 – Construção Centro Dia do Idoso, 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; 69) - Requerimento nº 108/2013, de autoria do Vereador Dr.
José Carlos Mantovani, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 12/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial até o limite de R$ 600.000,00, destinado a atender inclusão de nova
ação nº 1433 – Construção Centro Dia do Idoso no orçamento vigente. Aprovado por
unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 109/2013, de autoria do Vereador Dr.
José Carlos Mantovani, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 13/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, para fins que especifica e dá providências correlatas.
Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 110/2013, de autoria do
Vereador Dr. José Carlos Mantovani, 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
14/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2483 – Realização de Cirurgias Eletivas, 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; 72) - Requerimento nº 111/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani, 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 15/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial até o
limite de R$ 600.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 2483 –
Realização de Cirurgias Eletivas, 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; 73) - Requerimento nº 112/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos
Mantovani, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
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apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 16/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial até o
limite de R$ 211.889,87, destinado a atender inclusão de nova ação nº 2483 –
Realização de Cirurgias Eletivas no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de
votos; 74) - Requerimento nº 113/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 19/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e
outras receitas, concedendo a exclusão das multas e juros moratórios e dá outras
providências (Mensagem Aditiva). Aprovado por unanimidade de votos; 75) Requerimento nº 114/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, 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 21/2013, 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 incrementar a política de atendimento à
saúde do cidadão, no que concerne ao tratamento emergencial. Aprovado por
unanimidade de votos; 76) - Requerimento nº 115/2013, de autoria do Vereador Dr.
José Carlos Mantovani, 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 22/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Visão de Evangelização Mundial (Vem Brasil), para transferência de
recursos financeiros no presente exercício. Aprovado por unanimidade de votos; 77) Requerimento nº 116/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Antonio
Mentor de Mello Sobrinho, para que interceda pela Associação União de Proteção ao
Animal e ao Meio Ambiente – Supama (Ong Todo Bicho), nome fantasia ONG Todo
Bicho, com emenda parlamentar no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) a serem aplicados na entidade para ampliação dos seus trabalhos na
proteção e defesa dos animais. Aprovado por unanimidade de votos; 78 ) Requerimento nº 117/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e
João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão
do Deputado Federal José Mentor Guilherme de Mello Netto, visando destacar
emenda parlamentar no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a
serem aplicados na infraestrutura de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 79) - Requerimento nº 118/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, Hugo Antônio Brüner,
visando analisar às condições e incentivos da Portaria nº 148/2012, para que nossa
cidade conte com maior atendimento especializado ao dependente químico e
alcoólatra. Aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento nº 119/2013, de
autoria dos Vereadores Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações ao novo Presidente do Conselho de Pastores Pastor Wllisses
Dantas de Carvalho. Aprovado por unanimidade de votos; 81) - Requerimento nº
120/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete
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edis, solicitando intercessão do Secretário de Estado da Saúde Dr. Giovanni Guido
Cerri, 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. Aprovado por unanimidade de
votos; 82) - Requerimento nº 121/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Subsecretário de
Relacionamento com Municípios Dr. Rubens Emil Cury, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 83 ) Requerimento nº 122/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Antônio Carlos de
Campos Machado, 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 84) - Requerimento nº 123/2013, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Dinorah Piratelli de Godoy. 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 Milton Dimas Tadeu Urban. A
seguir, usou da palavra o Vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa
Fé”. Usou da palavra, o já inscrito Vereador João Batista de Souza Pereira. Logo
após, o já inscrito Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” usou da palavra,
sendo aparteado pelos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Alcimar Siqueira Montalvão. Em seguida, o Vereador inscrito Jeferson Ricardo do
Couto, usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores Alcimar Siqueira
Montalvão e Milton Dimas Tadeu Urban. Em seguida, usou da palavra o já inscrito
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Por fim, o Vereador inscrito
Alcimar Siqueira Montalvão, usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores
Jeferson Ricardo do Couto e João Batista de Souza Pereira. Inscrito, dispensou o uso
da palavra o Sr. Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, o Sr.
Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 13/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para fins que especifica e dá
providências correlatas. Foi apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi lida pelo
Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 13/2013 foi aprovado
por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 02) – Primeira e
Segunda Discussão da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 19/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários
de qualquer natureza e outras receitas, concedendo a exclusão das multas e juros
moratórios e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 03) –
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Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 10/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1433 – Construção Centro Dia
do Idoso, 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. 04) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 11/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1433 – Construção Centro Dia do Idoso,
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. 05) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 12/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial até o limite de R$
600.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 1433 – Construção Centro
Dia do Idoso no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos. 06) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 14/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2483 – Realização de
Cirurgias Eletivas, 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. 07) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 15/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial até o limite de
R$ 600.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 2483 – Realização de
Cirurgias Eletivas, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013. Neste momento, o Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão requereu que os Projetos de Lei nºs: 15 e 16/2013, a votação fosse
apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o
Projeto de Lei nº 15/2013 foi aprovado por unanimidade de votos. 08) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 16/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial até o limite de
R$ 211.889,87, destinado a atender inclusão de nova ação nº 2483 – Realização de
Cirurgias Eletivas no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos. 09) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 21/2013, 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 incrementar a política de
atendimento à saúde do cidadão, no que concerne ao tratamento emergencial.
Aprovado por unanimidade de votos. 10) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 22/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Visão de Evangelização Mundial (Vem Brasil),
para transferência de recursos financeiros no presente exercício. Aprovado por
unanimidade de votos. 11) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 07/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública,
objetivando a mútua cooperação em atividades de segurança pública. Aprovado por
unanimidade de votos. 12) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 08/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa denominar
de “Inês Rizi”, a Rua 04, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres
-9-

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

verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Primeira e Segunda
Discussão, o Projeto de Lei nº 08/2013 foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como a emenda apresentada. 13) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 09/2013,
de autoria da Prefeita Municipal, que visa criar dispositivos na Lei nº 4.343, de 12 de
dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o
exercício de 2013. Adiada a apreciação por 01 (uma) sessão, a pedido do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho por (06X03) votos. 14) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 18/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que
visa denominar de “Nelson Augusto de Sousa”, a Rua Seis do Loteamento “Jardim
Treviso”, neste Município. Foi apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi lida pelo
Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 18/2013 foi aprovado
por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 15) - Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 17/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, que visa denominar de “Hebe Nouer”, a Rua Cinco do Loteamento
“Jardim Treviso”, neste Município. Foi apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi
lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº
17/2013 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada.
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, nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, deu por encerrada a presente sessão, comunicando aos vereadores,
sobre a Reunião de explanação dos trabalhos da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirassununga - APAE, dia 26/03/2013 - (terça-feira) que antecede a
sessão, às 18:30 horas. 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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