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Ata nº 2738 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
20 de agosto de 2013. Ao vigésimo dia do mês de agosto do ano dois mil e treze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2738ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, 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 2737 da
Sessão Ordinária de 13 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 pediu a
dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de Informações, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. A seguir, o Senhor
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do Ibrap sobre
os cursos nºs: 115 e 116; 02) – Boletim CNM, 07/2013; 03) – Revista Conexão
Sebrae-SP, Ano VII, nº 37, de 07 a 08/2013; 04) – Convite da Prefeita Municipal de
Pirassununga, para a inauguração da Centro de Material e Esterilização do Centro de
Especialidades Médicas, dia 15/08/2013; 05) – Convite da Prefeita Municipal e
Secretário de Esportes, para o 1º Concurso de Pipas, dia 25/08/2013; 06) – Ofício nº
278/2013, do Deputado Estadual Olímpio Gomes, em atenção ao Requerimento nº
170/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que encaminhou Moção
de Apoio para aprovação do Projeto de Lei nº 56/2012, sobre o exame de oximetria
seja obrigatório, visando o diagnóstico de problemas no coração em recém-nascidos;
07) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros, solicitando cópia do áudio da
gravação da sessão ordinária de 13 de agosto de 2013; 08) – Ofício nº 554/2013-1, do
Ministério Público do Estado de São Paulo, solicitando as respostas dos Pedidos de
Informações nºs: 48/2012, autoria do Vereador Natal Furlan (Mandato 2009-2012) e
63/2012 (autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, Mandato 2009-2012) a respeito de
informações sobre aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos por parte do
Executivo Municipal; 09) – Ofício nº 82/2013, do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, solicitando a emissão de Atestado da Câmara Municipal de
Exercício Efetivo de Mandato da Prefeita; 10) – Ofício da Diretoria da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos USP, justificando a ausência do Diretor Prof. Dr.
Paulo José do Amaral Sobral, na Sessão Solene alusiva ao transcurso do Centésimo
Nonagésimo Primeiro Aniversário da Independência do Brasil, dia 03/09/2013; 11) –
Ofício 4953/2013, do Deputado Estadual Rafael Silva, encaminhando votos de
congratulações ao Aniversário do Município de Pirassununga, dia 06/08/2013; 12) –
Ofício GAB nº 662/2013, da Prefeita Municipal, em atenção a Indicação nº 347/2013,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que trata da limpeza do imóvel
situado à Rua Elizabete Ap. Galeni, nº 2698, Jardim Millenium; 13) – Ofício GAB nº
643/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 91/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, a respeito de informações sobre as viagens realizadas pelas
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ambulâncias municipais; 14) – Ofício GAB nº 653/2013, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 86/2013,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre a
manutenção das ambulâncias de nossa cidade; 15) – Ofício GAB nº 661/2013, da
Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 85/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito
de informações sobre a possibilidade de limpeza geral do terreno localizado na Rua
Riachuelo, nº 1.182; 16) – Ofício GAB nº 667/2013, da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 87/2013, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a criação de
empregos em comissão de Diretor de Departamento Municipal de Trânsito e
Coordenador Municipal de Trânsito; 17) - Ofício GAB nº 669/2013, da Prefeita
Municipal, em atenção ao Requerimento nº 361/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a adequação do passeio público
defronte ao “Quartel”, oferecendo mais segurança e acessibilidade aos pedestres; 18)
– Ofício nº 142/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando informações
complementares à justificativa apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº
02/2013, que dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito DEMUTRAN; 19) – Ofício nº 143/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei Complementar que recebeu o nº 05/2013, que dispõe sobre empreendimentos
habitacionais de interesse social, e estabelece outras normas sobre habitação
popular. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 20) – Ofício nº 145/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 135/2013, que visa alterar
dispositivos da Lei nº 2.526/1993, alterada pela Lei nº 4.002/2010. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
21) – Ofício nº 144/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 136/2013, que 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 de projeto elétrico. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
22) – Ofício nº 141/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 134/2013 que visa estabelecer o Plano Plurianual do Município para o
período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da administração pública
municipal para o exercício de 2014. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) – Projeto de Lei nº
137/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
visa autorizar instituir a “Semana Municipal de Esclerose Múltipla”, no Município de
Pirassununga e dá outras providências. 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: 24) - Indicação nº
581/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de desapropriar terreno ao lado da Escola Padrão
do SESI para doação a esta escola, a fim de que se construa uma quadra
poliesportiva; 25) - Indicação nº 582/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
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Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir mais uma
Creche na Vila São Pedro, não só para atender as famílias daquele Bairro, mas
também famílias dos Bairros adjacentes; 26) - Indicação nº 583/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de adquirir um carrinho de emergência ou um monitor cardíaco dx 2022
dixtal para cada unidade de saúde da cidade e um no Centro de Especialidades
Médicas “Irmã Leopoldina” para atendimento à população; 27) - Indicação nº
584/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a reforma do Centro
Comunitário da Vila Redenção; 28) - Indicação nº 585/2013, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de ordenar que todas as ambulâncias tenham cilindro de oxigênio em
funcionamento para evitar riscos com os pacientes, principalmente os acamados; 29) Indicação nº 586/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de incrementar com
áreas de lazer as proximidades do Centro Cultural de Eventos “Dona Belila” para
oferecer mais entretenimento à população e oportunidades às entidades para angariar
fundos; 30) - Indicação nº 587/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de tapar os buracos da Avenida
Padre Antônio Vann Ess para evitar acidentes no local; 31) - Indicação nº 588/2013,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de tapar os buracos da Rua Ângelo Aldriguetti, Jardim Itália, ao menos
provisoriamente para evitar acidentes no local; 32) – Pedido de Informações nº
97/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, a respeito
de informações sobre o transporte para tratamento de saúde em outras cidades; 33) –
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; 34) – Pedido de Informações nº
99/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, sobre as ruas da cidade sem a
placa indicando o nome, fato que prejudica a entrega de correspondência e o
atendimento de emergência. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 35) –
Requerimento nº 410/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais quatro edis, solicitando
intercessão do Gerente da CETESB em Mogi Guaçu Eng.º Paulo Roberto Silva
Bandim de Souza, e ao Coordenador do CEPTA-ICMBio Dr. Laerte Batista de Oliveira
Alves, para que informem à esta Casa, qual é a atual situação do Rio Mogi Guaçu,
suas águas, flora e fauna, bem assim, realize uma comparação com análises
anteriores para eventuais conclusões sobre espumas nas águas do Rio Mogi Guaçu.
Aprovado por unanimidade de votos; 36) – Requerimento nº 411/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Monvalvão, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Arlindo Chignalia Júnior, para envio de “Kit Conselho
Tutelar” para equipagem de nosso Conselho Tutelar, junto ao Programa de
Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 37) – Requerimento nº 412/2013, de autoria do
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Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Fernando Capez, visando a destinação de R$
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a serem aplicados na construção de uma
unidade básica de saúde na Vila Brasil. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 38) – Requerimento nº 413/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
Nelson Marquezelli, visando a destinação de verba no importe de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) para construção de campo de futebol com
arquibancadas, sanitário, vestiários e outras benfeitorias na região Sul de nossa
cidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 39) – Requerimento nº
414/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Eugênio Franchoza. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 40) – Requerimento nº 415/2013, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Odila Pegoraro Boscolo. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 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. Inscrito, usou da palavra o vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. A seguir, usou da palavra o vereador
inscrito Dr. Milton Dimas Tadeu Urban. Logo após, usou da palavra o já inscrito
vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Usou da palavra o vereador
inscrito Dr. José Carlos Mantovani, sendo aparteado pelo Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão. Em seguida, o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto, usou da
palavra, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Após, usou da palavra o vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”.
Inscrito, o vereador Alcimar Siqueira Montalvão usou da palavra, sendo aparteado
pela vereadora Luciana Batista. A seguir, 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. Após reassumir os trabalhos e não havendo mais vereadores
inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia. Não havendo Projetos para a
pauta da Ordem do Dia passou-se para a Explicação Pessoal. 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
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão. Não havendo vereadores inscritos, o Sr. Presidente deu por
encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma o Vereador João Batista de
Souza Pereira. 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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