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Ata nº 2726 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
28 de maio de 2013. Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano dois mil e treze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2726ª 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 2725 da Sessão Ordinária de 21 de maio de 2013, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse com
a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho pediu a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Neste momento,
o Sr. Presidente, suspendeu a sessão para colheita de assinatura nas proposituras.
Após retornar os trabalhos, o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Revista Recap nº 86, 2013; 02) – Convite da Prefeita Municipal para
a Conferência Municipal da Cidade, com o tema, “Quem muda a cidade somos nós:
Reforma Urbana já!, dias 27, 28 e 29/05/2013; 03) – Convite da Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA, para o encerramento do “AMMA Game”,
dia 24/05/2013; 04 ) - Convite da Secretaria Municipal de Educação de Pirassununga,
para a “II Mostra Pedagógica de Linguagem Oral e Escrita da Educação Infantil, dia
29/05/2013; 05) – E-mail da Diretoria da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos – USP, confirmando a presença do Prof. Dr. Douglas Emygdio de Faria, no
Ato Solene em comemoração ao “Dia da Comunidade Italiana”, dia 04/06/2013; 06) –
Ofício da Associação Comercial e Industrial de Pirassununga – ACIP, posicionando
contrário sobre à realização de feiras em nossa cidade, nos moldes da já conhecida
“feirinha da madrugada”; 07) – Ofício nº 69/2013, da 96ª Zona Eleitoral –
Pirassununga SP, informando sobre a expedição de diplomas para todos os suplentes
não diplomadas na sessão solene de 19/12/2012; 08) – Cartão do Comandante da
Academia da Força Aérea, Brig Ar Carlos Eduardo da Costa Almeida, justificando à
ausência na Audiência Pública a ser realizada pelo Gestor do Sistema de Saúde do
Município, referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2013, dia 27/05/2013; 09) – Ofício
Especial/2013, da Secretaria Municipal de Esportes, convidando para o “Dia do
Desafio 2013”, dia 29/05/2013; 10) – Requerimento do Vereador Presidente Otacilio
José Barreiros, solicitando cópia do áudio da gravação da parte do expediente da
sessão ordinária de 21/05/2013; 11) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicitando cópia da gravação do áudio da sessão ordinária de 21/05/2013,
somente da parte em que o Edil usou da palavra; 12) – Ofício nº 24/2013 da
Procuradoria Geral do Município, encaminhando Termo de Convênio nº 07/2013,
entabulado com a “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga”; 13) –
Ofício nº 27/2013 da Procuradoria Geral do Município, encaminhando Termo de
Convênio nº 09/2013, entabulado com a “Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirassununga - APAE”; 14) – Ofício nº 26/2013 da Procuradoria Geral
do Município, encaminhando Termo de Convênio nº 08/2013, entabulado com a
-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

“Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga - APAE”; 15) –
Ofício nº 25/2013 da Procuradoria Geral do Município, encaminhando Termo de
Convênio nº 11/2013, entabulado com a “Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirassununga – APAE”; 16) – Ofício nº 06/2013, da Secretaria
Municipal de Finanças, encaminhando os balancetes referente ao mês de 03/2013, da
Prefeitura Municipal de Pirassununga; 17) – Ofício nº 35/2013, do Deputado Estadual
Carlos Cezar, em atenção ao Requerimento nº 226/2013, de autoria de todos os Edis,
que encaminhou Moção de Repúdio ao fechamento da Agência Ambiental da
CETESB em Pirassununga; 18) – Ofício nº 148/2013, da Prefeitura do Campus USP
de Pirassununga, acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº
248/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que encaminhando Moção
de Apoio ao Movimento deflagrado pelos professores e servidores do Campus USP
Pirassununga, para dar o nome de Dr. Fernando Costa ao Campus da Universidade ;
19) – Ofício nº 40/2013, da Associação Paulista de Municípios, informando sobre
aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal de substitutivo
ao Projeto de Reforma do ICMS, que modifica o Projeto de Resolução nº 01/2013,
cujo original objetivava simplificar a legislação do imposto, unificando alíquotas; 20) –
Ofício nº 195/2013, da Câmara Municipal de Alumínio-SP, encaminhando Moção de
Apoio nº 12/2013, de autoria do Vereador Geraldo Atleta, ao Projeto de Lei
Complementar nº 164/2012, em trâmite no Congresso Nacional, que dispõe sobre a
exclusão do limite das despesas com pessoal, encargos e contribuições devidos às
entidades de previdência; 21) – Convite Especial da Anhanguera Educacional, para a
premiação do Projeto Empreendedor de Pirassununga e região, dia 03/06/2013; 22) –
Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando cópias dos seguintes
documentos: Pedido de Informações nº 52/2013 e Denúncia subscrita pelo Secretário
Municipal de Obras e Serviços, Almiro Sinotti, dia 21/05/2013; 23) – E-mail de
Telefônica Brasil S.A., informando sobre Proposta de Reestruturação Societária
(Subsidiárias Integrais da Companhia); 24) – Ofício do Presidente da Fundação para o
Desenvolvimento da Educação – FDE, encaminhando o Relatório Bienal de Gestão
2011-2012; 25) – E-mail do Colégio Objetivo Júnior de Pirassununga, acusando e
agradecendo o convite para o Ato Solene em comemoração a “Semana Dr. Fernando
Costa”, dia 11/06/2013; 26) – Requerimento do Vereador João Batista de Souza
Pereira, solicitando cópia do Pedido de Informações nº 28/2011, de autoria do ex
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno (Mandato 2009-2012), bem assim, a
resposta enviada pela Administração Municipal; 27) - Ofício nº 99/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 102/2013, que dispõe
sobre o funcionamento e o processo de escolha unificado do Conselho Tutelar.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 28) – Projeto de Lei nº 104/2013, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que visa alterar a Lei nº 3.584, de 22/06/2007, que proíbe a
utilização de produtos conhecidos como “cerol”, cortantes ou qualquer outro produto
assemelhado, no município de Pirassununga. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Ofício nº
367/2013-1, do Ministério Público do Estado de São Paulo, solicitando informações
sobre a lei orçamentária para o Exercício de 2012; 30) – Ofício GAB nº 478/2013, da
Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
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Informações nº 53/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, sobre
um ônibus escolar, adquirido na Administração Municipal anterior, que, embora tenha
o adesivo de cadeirante, não possui respectivo equipamento de acessibilidade; 31) Ofício nº 37/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu
o nº 100/2013, que dispõe sobre as normas para execução dos serviços de transporte
individual de passageiros em veículos automotores de aluguel – táxi, e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 32) - Ofício nº 98/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 101/2013, que dispõe sobre
aumento de vagas do emprego de Professor no quadro de servidores da
municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 33) – Projeto de Lei nº 103/2013, de autoria do
Vereador Dr. José Carlos Mantovani, que visa denominar de “Darci Domingos”, a Rua
Treze, 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: 34) –
Indicação nº 450/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar o envio de máquinas para
realizarem os serviços de terraplanagem na estrada rural que dá acesso ao Bairro
Ramalho, em atenção às reivindicações dos usuários daquela via rural; 35) –
Indicação nº 451/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de usar a área institucional da quadra M,
com frente para a Rua 4 (Rua Orlando Veneroso), esquina do prolongamento da Rua
dos Antúrios do Jardim Vila Romana, próximo ao Centro de Convenções “Professor
Doutor Fausto Victorelli” como estacionamento de uso público; 36) – Indicação nº
452/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de notificar os proprietários dos lotes de terrenos
localizados na Rua Paulo Limoeiro, nºs: 405 e 415, esquina com a Rua João
Fernandes de Carvalho, Vila Brás, para que realizem a limpeza dos lotes, sob pena
dos serviços serem realizados pela Administração, com cobrança de taxa respectiva,
legalmente prevista na Legislação Municipal; 37) – Indicação nº 453/2013, de autoria
do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a realização de concurso para contratação de um veterinário,
visando realizar os trabalhos de defesa e amparo de animais junto à Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 38) – Indicação nº 454/2013, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de providenciar um ponto de ônibus nas imediações da Igreja Matriz
Bom Jesus dos Aflitos, ou à vinte metros à frente do ponto da Rua Prudente de
Moraes; 39) – Indicação nº 455/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
manter contato com o Ministério de Saúde para que Pirassununga seja habilitada no
Programa Tratamento Fora de Domicílio – TFD e nossos munícipes possam se
beneficiar do custeio de viagens, e diárias de alimentação hospedagem para cuidados
com sua enfermidade; 40) – Indicação nº 456/2013, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de auxiliar o Aeroclube de Pirassununga, cedendo parque infantil e
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academia ao ar livre, bem assim, auxiliar restauração da lanchonete lá existente; 41) –
Indicação nº 457/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de adquirir um
caminhão tower com carroceria, a ser usado no Setor de Trânsito da Municipalidade ;
42) – Indicação nº 458/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir um Centro Comunitário no
Jardim Lauro Pozzi; 43) – Indicação nº 459/2013, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de padronizar a cor dos táxis, debatendo o assunto com os taxistas de
nossa cidade, bem assim, auxiliando na padronização de seus veículos; 44) –
Indicação nº 460/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de manter
entendimento com o Ministério da Saúde, para a implementação do Programa Saúde
na Escola (PSE) na rede pública de ensino; 45) – Indicação nº 461/2013, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o recapeamento das ruas do Jardim
das Laranjeiras; 46) - Indicação nº 462/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de providenciar a
recolocação do mapa da cidade e do painel de avisos na Praça Central Conselheiro
Antônio Prado; 47) – Pedido de Informações nº 62/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, sobre o alambrado que havia na EMEF CAIC “Dr. Eitel
Arantes Dix” que foi retirado para a substituição de grades; 48) – Pedido de
Informações nº 63/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, a respeito de
informações sobre placas de ferro retiradas com nome das ruas do Parque Clayton
Malaman, na gestão passada. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 48) Requerimento nº 251/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
93/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa aumentar o número de vagas do
emprego permanente mensalista de Farmacêutico no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 252/2013,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 98/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que dispõe sobre aumento de vagas de empregos de Auxiliar de
Pavimentação no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade
de votos; 50) - Requerimento nº 253/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 99/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre aumento
de vagas de emprego de Professor de Educação Especial no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 254/2013,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 101/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, que dispõe sobre aumento de vagas do emprego de Professor no quadro
de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 52) Requerimento nº 255/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais oito edis, consignando votos de congratulações à Excelentíssima Senhora
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Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista e ao Ilustríssimo Senhor Secretário
Municipal de Saúde José Anézio Palavéri pela atenção e desenvoltura em tomar
iniciativas para providenciar exames de saúde à população e acabar com as filas de
espera. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 256/2013, de
autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, João Batista de Souza Pereira,
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Luciana Batista, Dr. José Carlos
Mantovani, Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros e subscrito por
mais três edis, solicitando intercessão do Ministério Público da Comarca de
Pirassununga, para que encaminhe a esta Casa, cópias de todos os processos e
procedimentos que apuram hipótese de improbidade administrativa por parte do ex
Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em votação, o Requerimento
nº 256/2013 foi aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 257/2013,
de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, João Batista de Souza Pereira,
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Luciana Batista, Dr. José Carlos
Mantovani, Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros e subscrito por
mais três edis, solicitando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que
encaminhe a esta Casa, cópias dos processos: TC nº 00556/010/10 e os apensos TC00556/010/10; TC-000557/010/10; TC-000558/010/10; TC-000559/010/10;
TC000560/010/10; TC-000561/010/10; TC-000562/010/10; TC-000563/010/10; TC001090/010/09;
TC-004506/026/10;
TC-004507/026/10;
004508/026/10;
004509/026/10; 004510/026/10; 004511/026/10 e 004512/026/10. Aprovado por
unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 258/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de
Pirassununga, pela realização da Cerimônia Militar alusiva ao 54º Aniversário do
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Pirassununga, dia 24/05/2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 259/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, solicitando
intercessão do Deputado Deputado Federal Antonio Carlos Mendes Thame, visando a
destinação de verba de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para construção de um
Centro de Treinamento de Artes Marciais, para o treinamento adequado dos
esportistas. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 260/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando a destinação
de verba de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para construção de um Centro de
Treinamento de Artes Marciais, para o treinamento adequado dos esportistas .
Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 261/2013, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações aos atletas pirassununguenses participantes da
última edição dos Jogos Regionais do Idoso (JORI), realizados de 15 a 19 de maio em
Lins, alcançando 3º Lugar na classificação total. Aprovado por unanimidade de votos;
59) - Requerimento nº 262/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes
- “Nickson”, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Cauê Macris, disponibilizando verba no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) para o Aeroclube de Pirassununga, implante uma academia ao ar livre e um
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parque infantil para uso dos visitantes, bem assim, a restauração da lanchonete lá
existente. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 263/2013, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais
oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual José Bittencourt,
disponibilizando verba no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o
Aeroclube de Pirassununga, implante uma academia ao ar livre e um parque infantil
para uso dos visitantes, bem assim, a restauração da lanchonete lá existente.
Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 264/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual José Bittencourt, visando a
disponibilização de um caminhão tipo tower a ser utilizado no setor de trânsito da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 265/2013,
de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais
sete edis, solicitando intercessão do Deputado Deputado Federal Vanderlei Macris,
disponibilizando verba no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o
Aeroclube de Pirassununga, implante uma academia ao ar livre e um parque infantil
para uso dos visitantes, bem assim, a restauração da lanchonete lá existente.
Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 266/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações à Secretaria Municipal de Saúde e à Equipe de Saúde Mental de
Pirassununga, pela participação na XI Olimpíada de Serviços Comunitários de Saúde
Mental, no Ginásio de Esportes Dr. Lauro Pozzi, dia 24/05/2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº 267/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
à Associação Afro de Pirassununga, pela realização do lançamento oficial da
“Exposição Fronteiras do Baú”, dia 20/05/2013. Aprovado por unanimidade de votos;
65) - Requerimento nº 268/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito
por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Fábio Henrique Vitor. Aprovado por unanimidade de
votos; 66) - Requerimento nº 269/2013, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo
do Couto, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais quatro edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Humberto Magno
de Oliveira. Neste momento, o Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”
requereu que fizesse 1 (um) minuto de silêncio em homenagem póstuma, a todos os
requerimentos de pesar, sendo o pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, o
Requerimento nº 269/2013 em votação, foi aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Otacilio José
Barreiros consultou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia
Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra o Vereador inscrito
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, usou da palavra o já
inscrito Vereador João Batista de Souza Pereira. Inscrito o Vereador João Gilberto dos
Santos – “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra. A seguir, usou da palavra o Vereador
inscrito Jeferson Ricardo do Couto. Inscrito, dispensou o uso da palavra o Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Logo após, o já inscrito vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores Lorival
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César Oliveira Moraes - “Nickson”, Dr. José Carlos Mantovani, Luciana Batista e João
Batista de Souza Pereira. Em seguida, o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 93/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, visa aumentar o número de vagas do emprego permanente
mensalista de Farmacêutico no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por
unanimidade de votos. 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 98/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre o aumento de vagas de
empregos de Auxiliar de Pavimentação no quadro de servidores da Municipalidade.
Aprovado por unanimidade de votos. 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 99/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre aumento de
vagas de empregos de Professor de Educação Especial no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 101/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
dispõe sobre aumento de vagas do emprego de Professor no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 75/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial, destinado a atender convênio Programa
ProJovem Adolescente, Contratação de Pessoal. Aprovado por unanimidade de votos.
06) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 85/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa aumentar o número de vagas dos empregos permanentes mensalistas
de Pintor e Biólogo, no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por
unanimidade de votos. 07) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 87/2013,
de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Corporação Musical Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos.
08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 91/2013, de autoria do Vereador
João Batista de Souza Pereira, visa denominar de “ANTONIO SIQUEIRA
MONTALVÃO”, a Rua Onze do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos. 09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 92/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, visa denominar de
“PROFª. MAGALI ESTELA VIOTTO GONÇALVES”, a Rua Nove do Loteamento
“Jardim Treviso”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos. 10) PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 94/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Alda Miranda Matheus – AMMA. Aprovado por unanimidade de votos. 11) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 95/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, destinado a atender despesas com a reforma e ampliação da UBS do Jardim
Limoeiro referente ao contrato de repasse nº 0345.847-20/10/MSAÚDE. Aprovado por
unanimidade de votos. 12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 97/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, visa denominar de
“BRIGADEIRO OSVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA”, a Rua Quatorze do Loteamento
“Jardim Treviso”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a
Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Não havendo
vereadores inscritos, o Sr. Presidente convocou os Senhores Vereadores para a
Sessão Ordinária do dia 04/06/2013 (terça-feira), às 20 horas, na Sala das Sessões
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“Dr. Fernando Costa”, com a seguinte Ordem do Dia: I – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 87/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Corporação Musical Pirassununguense; II –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 91/2013, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, visa denominar de “ANTONIO SIQUEIRA MONTALVÃO”, a
Rua Onze do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município; III – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 92/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, visa denominar de “PROFª. MAGALI ESTELA VIOTTO GONÇALVES”, a
Rua Nove do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município; IV – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 94/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Alda Miranda
Matheus – AMMA; V – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 95/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, destinado a atender despesas com a reforma e
ampliação da UBS do Jardim Limoeiro referente ao contrato de repasse nº 0345.84720/10/MSAÚDE; VI – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 97/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, visa denominar de
“BRIGADEIRO OSVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA”, a Rua Quatorze do Loteamento
“Jardim Treviso”, neste Município; VII – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
100/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre as normas para execução
dos serviços de transporte individual de passageiros em veículos automotores de
aluguel – táxi, e dá outras providências; VIII – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 102/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre o funcionamento e o
processo de escolha unificado do Conselho Tutelar; IX - PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 103/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, visa
denominar de “DARCI DOMINGOS”, a Rua Treze, do Loteamento “Jardim Treviso”,
neste Município; X - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 104/2013, de
autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa alterar a Lei nº 3.584, de
22/06/2007, que proíbe a utilização de produtos conhecidos como “cerol”, cortantes ou
qualquer outro produto assemelhado, no município de Pirassununga. 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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