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Ata nº 2740 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
03 de setembro de 2013. Ao terceiro dia do mês de setembro do ano dois mil e treze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2740ª 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 2739 da Sessão Ordinária de 27 de agosto de 2013, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse com
a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o
Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Revista Repórter
Fecomerciários, Ano 20, nº 228, de 04 a 05/2013; 02) – Convite da Prefeita Municipal
para a “4ª Caravana de Inclusão, Acessibilidade e Cidadania”, dia 13/09/2013; 03) –
Convite da EMAIC-CPC Professor Daniel Caetano do Carmos, para a apresentação
artística dos alunos do curso de Dança e Programa Segundo Tempo, dia 30/08/2013 ;
04) – Requerimento de Roberto Pinto de Campos, solicitando cópia do Ofício nº
143/2013, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, que encaminhou justificativas
complementares ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2013, que dispõe sobre a
criação do Departamento Municipal de Trânsito - Demutran; 05) – Requerimento do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia da gravação
do áudio da Reunião realizada nesta Casa, dia 26/08/2013; 06) – Convite do Grupo
Espírita Irmão Gabriel, para a apresentação musical de Paula Zamp, dia 09/09/2013;
07) – Informativo da Escola Superior de Advocacia – Núcleo Pirassununga, para o
curso de Prática Tributária – Ações Judiciais em Matéria Tributária; 08) – Telegrama nº
4725/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros referentes o Pagamento de FAEC, Cirurgias Eletivas Componente III,
Comp 07/2013, (R$ 54.088,43); 09) – Telegrama nº 4726/MS/SE/FNS do Ministério da
Saúde, informando o Pagamento de FAEC, Cirurgias Eletivas Componente II, Comp
07/2013 (R$ 93.432,35); 10) – Comunicado nº CM204983/2013, do Ministério da
Educação, informa a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 220.312,05); 11) – Ofício de Luiz Henrique Druziani, convidando
para o Movimento de Repúdio ao Presídio, na Câmara Municipal de Leme; 12) –
Denúncia subscrita por Antonio Carlos Bueno Barbosa; 13) – Ofício nº 706/2013, do
Delegado Seccional de Polícia, José Henrique Ventura, em resposta ao Requerimento
nº 337/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, João Batista de
Souza Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, José Carlos Mantovani,
Luciana Batista e Milton Dimas Tadeu Urban; 14) – Ofício nº 4960/2013, do Deputado
Estadual Enio Tatto, encaminha votos de congratulações com a população de
Pirassununga pelo aniversário do Município, dia 06/08/2013; 15) – Convite do Instituto
de Estudos Politicos, para o “XXVII Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores,
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Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais;
16) – Ofício nº 1109/2013 da Caixa Econômica Federal comunica distrato do contrato
nº 025993907/2008/MCT, por solicitação do Município de Pirassununga; 17) – Ofício
nº 445/2013, do Ministério da Cultura, Instituto Brasileiro de Museus, em atenção ao
Requerimento nº 347/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, sobre
o envio de verbas à Pirassununga, com visos a execução de melhorias no Museu
Histórico e Pedagógico “Dr. Fernando Costa” e no Ecomuseu “Professor Manuel
Pereira de Godoy”; 18) – Ofício nº 12/2013, do Secretário Municipal de Finanças,
encaminha os balancetes referente ao mês de 07/2013, da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 19) – Ofício nº 123/2013, da Secretária Municipal dos Direitos da
Criança, Adolescente e Terceira Idade, solicitando reafirmar o convite à “4ª Caravana
da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania”, aos Presidentes das Câmaras de
Vereadores de nossa região; 20) – Ofício GAB nº 697/2013, do Secretário Municipal
de Governo, solicitando duas cópia autenticadas do termo de posse da Prefeita; 21) –
Ofício GAB nº 706/2013, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações
nº 92/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de
informações sobre o Decreto nº 3.332 de 23/05/2007, que declarou de utilidade
pública áreas de terras que específica para fins de desapropriação; 22) – Ofício GAB
nº 707/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 93/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações sobre o novo Sistema de Ensino
do SESI que a Administração Municipal pretende implantar; 23) – Ofício GAB nº
709/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 98/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, a respeito da atual estrutura da estação rodoviária local, onde se
verifica a existência de inúmeros boxes ou salas; 24) – Ofício GAB nº 698/2013, da
Prefeita Municipal, em atenção a Indicação nº 463/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, sobre a possibilidade de intimar o proprietário do imóvel
recém-construído na Rua Acácio dos Santos Júnior, Parque Clayton Malaman, para
que retire o entulho que depositou em área pública; 25) – Ofício nº 152/2013, da
Prefeita Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 120/2013, que dispõe
sobre a criação de empregos em comissão de Diretor do Departamento Municipal de
Trânsito e Coordenador Municipal de Trânsito; 26) – Ofício nº 148/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 139/2013, que visa
autorizar a cessão do uso do imóvel de propriedade do Município de Pirassununga
que especifica e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) – Ofício nº 149/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 140/2013, que
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação SócioAmbiental Sementes do Amanhã – ASA II. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) – Ofício nº 150/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 141/2013, que
dispõe sobre redenominação de emprego permanente de Diretor de Planejamento e
Operacional para Diretor de Projetos, do quadro de servidores do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga – SAEP, e dá outras providências. Encaminhado às
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Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
29) – Ofício nº 151/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 142/2013, que visa alterar dispositivos na Lei nº 3.034/2001, que criar o
Conselho de Alimentação Escolar e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
30) – Ofício nº 153/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 143/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Visão de Evangelização Mundial para desenvolvimento de Programa de Acolhimento
Social à Criança e ao Adolescente. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) – Ofício nº 154/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 144/2013, que
dispõe sobre aumento de vagas de empregos permanentes que especifica, no quadro
de servidores da municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Ofício nº 155/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 145/2013, que dispõe
sobre elevação do valor autorizado pela Lei nº 4.364, de 21 de março de 2013, para
abertura de Crédito Adicional Especial na forma que especifica. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
Indicações e o Pedido de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita
Municipal: 33) - Indicação nº 604/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar faixa de
pedestres, placas e avisos defronte ao Colégio Objetivo da Rua Siqueira Campos para
dar segurança aos alunos que ali se dirigem; 34) - Indicação nº 605/2013, de autoria
do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de trocar as placas de informações do Bairro
Cidade Jardim; 35) - Indicação nº 606/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de disponibilizar uma caçamba ou equivalente, como ponto de coleta do lixo, no Bairro
Rural Santa Tereza, com retirada periódica pelo serviço de limpeza pública; 36) Indicação nº 607/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de manter contato
com a permissionária de transporte coletivo para que o primeiro horário diário seja às
5,00 horas da manhã para ida e a volta seja às 24,30 o último horário ; 37) - Indicação
nº 608/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de proibir o estacionamento em
um dos lados da Rua Visconde do Rio Branco, colocando-se placas neste sentido; 38 )
- Indicação nº 609/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de aplicar o AnteProjeto de Lei, que cuida em dar incentivos à cultura, com equilibrado senso de justiça
social; 39) - Indicação nº 610/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a limpeza da Rua Guido Trevisan, altura do número 539, Jardim Itália, tirando
o lixo e mato empilhado; 40) - Indicação nº 611/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de atender os pedidos dos feirantes, que descrevem que os sanitários
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químicos, instalados nas feiras, estão sujos, quebrados, existe porta que não fecha e
banheiros que não possuem papel higiênico; 41) - Indicação nº 612/2013, de autoria
dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de recapear todo o
Jardim dos Eucaliptos, Bairro Cidade Nova, Jardim do Lago e adjacências, em
atenção ao reclamo dos moradores desses bairros; 42) - Indicação nº 613/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de reformar o Velório Municipal tal como descrito para dar mais conforto
às pessoas que vão velar por seus entes queridos; 43) - Indicação nº 614/2013, de
autoria dos Vereadores Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, Dr. José Carlos Mantovani e
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
acatar as reivindicações das monitoras de educação básica, notadamente,
equiparação salarial às professoras de educação básica, com igual jornada e a
alteração do cargo para “professor substituto”, tudo em consonância às decisões
judiciais já tomadas em caso semelhantes, e diante da reestruturação dos cargos e
salários dos servidores municipais em estudo; 44) – Pedido de Informações nº
102/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de
informações sobre o atendimento odontológico da USF do Jardim Morumbi. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 45) – Requerimento nº 429/2013, de autoria
do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete
edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 139/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar a
cessão do uso do imóvel de propriedade do Município de Pirassununga que especifica
e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº
430/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, 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 145/2013, de autoria da Prefeita Municipal,
que dispõe sobre elevação do valor autorizado pela Lei nº 4.364, de 21 de março de
2013, para abertura de Crédito Adicional Especial na forma que especifica. Aprovado
por unanimidade de votos; 47) – Requerimento nº 431/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações
ao London Studios Photography, pelo novo estabelecimento em nossa cidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 48) – Requerimento nº 432/2013, de autoria do
Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do
Estado de São Paulo José Auricchio Júnior, para que autorize a vinda de cursos de
árbitros de futebol de campo e salão, cursos técnicos e recreativos a serem
ministrados a nossa população. Aprovado por unanimidade de votos; 49) –
Requerimento nº 433/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, solicitando intercessão do Provedor da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, Benedito Geraldo Lébeis Júnior, para que se digne informar a esta
Edilidade a existência ou não de verba destinada pelo Deputado Federal Devanir
Ribeiro, seu valor, a possível razão da perda da verba, sobre qual seria a
inadimplência da entidade, e a aplicação a que seria destinado o valor. Aprovado por
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unanimidade de votos; 50) – Requerimento nº 434/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Domingos de
Souza Florindo. Aprovado por unanimidade de votos; 51) – Requerimento nº
435/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Orlando Sengling. Aprovado por unanimidade de votos; 52) –
Requerimento nº 436/2013, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e
subscrito por mais oito edis, encaminhando MOÇÃO DE APOIO à solicitação do
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Antônio Carlos de Campos Machado para
que seja votado favoravelmente o Projeto de Decreto Legislativo nº 1002/2003, e
realizado um plebiscito para que a população decida sobre a redução da maioridade
penal, enviando-se cópia da presente ao Nobre Deputado. 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,
Dr. Milton Dimas Tadeu Urban. Em seguida, o já inscrito Vereador Dr. José Carlos
Mantovani. Após, o vereador inscrito João Gilberto do Santos - “Gilberto Santa Fé”.
Logo após, o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho usou
da palavra, sendo aparteado pelo Vereador João Gilberto do Santos - “Gilberto Santa
Fé”. Usou da palavra o Vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. Em seguida, o já
inscrito Vereador João Batista de Souza Pereira usou da palavra, sendo aparteado
pelo Vereador Alcimar Siqueira Montalvão. 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 Alcimar
Siqueira Montalvão. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o
vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Não havendo mais
vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 139/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar a cessão do uso do imóvel de propriedade do Município
de Pirassununga que especifica e dá outras providências. Aprovado por unanimidade
de votos. 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 139/2013 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 02) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 145/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que dispõe sobre elevação do valor autorizado pela Lei nº 4.364, de 21 de
março de 2013, para abertura de Crédito Adicional Especial na forma que especifica .
Aprovado por unanimidade de votos. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 131/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a celebração de convênios
com o SESC, SENAI e SENAC no âmbito da Educação Municipal. Aprovado por
unanimidade de votos. Em discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº
131/2013, foi aprovado por unanimidade de votos. 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO
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do Projeto de Lei nº 132/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a
celebração de convênio com o SESI-SP, no âmbito da Educação Municipal. Solicitou a
palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requerendo o
adiamento da apreciação do Projeto por 2 (duas) sessões. Neste momento, o
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” requereu votação nominal de
referido Projeto. O Sr. Presidente colocou em apreciação o requerimento de votação
nominal do Projeto, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, colocou
em apreciação o requerimento de adiamento de apreciação do Projeto, sendo
rejeitado por (07X02) votos. Em discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em Segunda Discussão e votação
nominal o Projeto de Lei nº 132/2013 obteve-se o seguinte resultado: Alcimar Siqueira
Montalvão - SIM, Jeferson Ricardo do Couto - SIM, João Batista de Souza Pereira SIM, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” - SIM, José Carlos Mantovani SIM, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho - NÃO, Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson” - SIM, Luciana Batista - SIM, Milton Dimas Tadeu Urban – SIM.
Logo o Projeto de Lei nº 132/2013 foi aprovado por (08X01) votos. 05) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 135/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa
alterar dispositivos da Lei nº 2.526/1993, alterada pela Lei nº 4.002/2010. Aprovado
por unanimidade de votos. 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
136/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros ao Asilo de Velhice e Mendicidade
Nossa Senhora de Fátima e dá outras providências, visando a execução do projeto
elétrico. Aprovado por unanimidade de votos. 07) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 137/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, visa autorizar instituir a “Semana Municipal de Esclerose Múltipla” no
Município de Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de
votos. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 127/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a União
por intermédio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de
São Paulo. Aprovado por unanimidade de votos. 09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 138/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, visa denominar de Rosane Aparecida
Pierobon Franco de Souza, a Praça do Jardim Eldorado. Em discussão, usou da
palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em
Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 138/2013, foi aprovado por unanimidade de
votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário,
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar na
Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o Vereador João Batista Pereira de
Souza. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente deu por encerrada a
presente sessão. E para constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a
presente ata resumida, a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora
Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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