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Ata nº 2722 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
30 de abril de 2013. Ao trigésimo dia do mês de abril do ano dois mil e treze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2722ª 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 2721 da Sessão Ordinária de 23 de abril de 2013, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse com
a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho pediu a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o
Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo
Asmipir, 1º Trimestre de 2013; 02) – Jornal de Negócios, Ano XVIII, nº 228; 03) –
Informativo Associtrus, Ano 09, nº 46, de 04 a 05/2013; 04) – Prospecto do Cetram,
sobre os eventos para 05, 06, 07 e 08/2013; 05) – Prospecto do IBRAP sobre o curso
nº 76; 06) – Revista Conexão Sebrae/SP, Ano VI, nº 35, de 03 a 04/2013; 07) –
Convite do Centro Paula Souza, para a “1ª ETEC Cultural”, dia 10/05/2013; 08) –
Convite da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para a “Festa do Trabalhador”,
dia 01/05/2013; 06) – Denúncia subscrita por Antonio Carlos Bueno Barbosa; 09) –
Ofício nº 247/2013, do Secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo,
em atenção ao Requerimento nº 90/2013, de autoria dos Vereadores João Batista de
Souza Pereira e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, visando realizar reformas
no trevo da Rodovia SP-225, localizado no pontilhão sobre a Rodovia Anhanguera,
bem assim, a construção de acessos e saídas funcionais e práticas para o motorista
que advém de Analândia e deseja ingressar em Pirassununga ou na Rodovia
Anhanguera, tudo para reduzir os riscos de acidentes; 10) – Ofício nº 191/2013, da
Delegacia de Polícia do Município de Pirassununga, encaminhando Atas de Reunião
Mensais da “Comissão Municipal de Trânsito”, realizadas dias 27/02/2013 e
05/04/2013; 11) - Ofício nº 202/2013, da Delegacia de Polícia do Município de
Pirassununga, encaminhando Ata de Reunião Mensal da “Comissão Municipal de
Trânsito”, realizadas dia 29/04/2013; 12) – Ofício nº 41/2013, do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga, em atenção as Indicações nºs: 17/2013, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, para que o Executivo Municipal, sobre a
possibilidade de construir galerias para captação de águas pluviais no cruzamento das
Ruas Sebastião Alves Ferraz com a Rua João Del Santo, Jardim São Valentim,
conectando com a rede já existente a mais ou menos, 03 a 05 metros, e 30/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, sobre a possibilidade de juntamente com o Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga -SAEP providenciar à adequação do buraco existente na
Avenida Brasil, nº 759; 13) – Ofício nº 15/2013, da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 162/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, que enviou votos de congratulações pela
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realização da 10ª Edição da Mostra “Cacilda Becker”, entre os dias 05 e 13/04/2013 ;
14) – Ofício do Deputado Estadual Antonio Salim Curiati, 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; 15) – Ofício nº 201/2013, da Delegacia de Polícia do
Município de Pirassununga, em atenção a Indicação nº 273/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, sobre a possibilidade de construir calçadas estreitas
nas margens do Córrego Ribeirão do Ouro, viabilizando estacionamento de veículos
do lado esquerdo da Avenida Painguás, nos dois sentidos, bem assim, implante
passarelas no meio dos quarteirões para passagens de pedestres; 16) – Ofício nº
109/2013, do Gabinete da Diretoria Regional dos Correios, em atenção ao
Requerimento nº 33/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que informe,
os motivos de ainda as correspondências não serem entregues nas residências
existentes nos loteamentos Jardim Residence Rio Verde e Jardim Residencial Ferrari,
pese haverem placas nominativas de ruas, devidamente instaladas e números do
CEP; 17) – Comunicado nº CM029690/2013, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
214.742,60); 18) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros, solicitando
cópia do Pedido de Informações nº 22/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, que versa sobre os serviços e aplicação de multas de trânsito no município,
bem como, cópia integral da resposta enviada pela Executivo Municipal referente a
aludida propositura; 19) – Cartão do Comandante da AFA, Brig Ar Carlos Eduardo da
Costa Almeida, justificando à ausência na Audiência Pública, que versa sobre os
Projetos de Leis nºs: 33, 34, e 35/2013, sobre o Programa – Implantação da Praça de
Exercício do Idoso, dia 22/04/2013; 20) – Cartão do Comandante da AFA, Brig Ar
Carlos Eduardo da Costa Almeida, justificando à ausência na Audiência Pública, que
versa sobre os Projetos de Leis nºs: 27, 28, e 29/2013, sobre o Programa –
Construção de Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil, dia 15/04/2013; 21) – Convite
de Mariana Magalhães e Carlos Augusto Damião, para a Abertura Oficial do Projeto
“Dançarte”, dia 29/04/2013; 22) – Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa,
solicitando a expedição de Certidão sobre as providências com decisão final sobre o
Protocolo nº 01176/13, de 16/04/2013; 23) – E-mail do Deputado Estadual Antonio
Salim Curiati, 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, encaminhando-se o presente para o Excelentíssimo Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Deputado Estadual
Samuel Moreira, ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual José Bittencourt e às
Excelentíssimas Lideranças Partidárias daquela Casa para que solicitem a inclusão da
proposta citada na Ordem do Dia e sua posterior aprovação, tudo para que o exame
de oximetria seja obrigatório, visando o diagnóstico de problemas no coração em
recém-nascidos; 24) – Ofício nº 15/2013, do Secretário Municipal da Saúde,
solicitando espaço em Audiência Pública, para divulgação dos serviços e para
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discussão de políticas de saúde mental em Pirassununga, em comemoração da Luta
Antimanicomial; 25) – Ofício da Procuradoria Geral do Município, em atenção ao
Pedido de Informações nº 34/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre o certame licitatório para a compra de remédios à
população; 26) – Ofício nº 16/2013, da Procuradoria Geral do Município,
encaminhando o Termo de Aditamento de Convênio nº 08/2012 – Termo Aditivo nº
09/2013, entabulado com a “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”; 27) –
Ofício GAB nº 340/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Requerimento nº 171/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, que solicitou intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris para que
interceda por Pirassununga, junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo,
visando contemplar nossa cidade com um veículo refrigerado para a Merenda Escolar
de Pirassununga; 28) – Ofício GAB nº 342/2013, da Prefeita Municipal e Secretária
Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 172/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que solicitou intercessão do Deputado Federal
Arnaldo Calil Pereira Jardim para que interceda por Pirassununga, junto à Companhia
de Desenvolvimento Habitacional Urbano – CDHU, visando a construção de casas
populares nos bairros de nossa cidade; 29) – Ofício GAB nº 338/2013, da Prefeita
Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº
173/2013, de autoria de todos os edis, que encaminhou MOÇÃO DE APOIO ao
Movimento de Repúdio ao Presídio à 5KM de Pirassununga” pelo brilhante trabalho e
luta por uma região mais segura e longe de crimes organizados, Requeremos,
outrossim, que o presente seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado de São Paulo Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Administração Penitenciária Lourival Gomes para que se
sensibilizem com os danos sociais e econômicos que a unidade prisional trará a nossa
cidade, bem como o impacto ambiental; 30) – Ofício GAB nº 351/2013, da Secretária
Municipal de Governo, solicitando informações acerca do andamento do processo
legislativo que visa dar nomes as ruas do Loteamento Jardim Treviso; 31) – Ofício
GAB nº 371/2013, da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 41/2013, de autoria dos Vereadores João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e João Batista de Souza Pereira, sobre quais
empresas estão instaladas no Pólo Industrial “Guilherme Müller Filho”, e quais não
estão em funcionamento; 32) – Ofício GAB nº 376/2013, da Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Governo, solicitando uma certidão de exercício de cargo de
Prefeita, a fim de complementar documentação para prorrogação de comodato; 33) –
Ofício nº 38/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu
o nº 44/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) – Ofício nº
48/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
47/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando o desenvolvimento do Programa de
Atenção Integral à Família - PAIF. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 35) – Ofício nº 57/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 49/2013, que visa
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autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) – Ofício nº 58/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 48/2013, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgia de
catarata por facoemulsificação em nosso município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 37) – Ofício nº
45/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
46/2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2014 e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 38) – Projeto
de Lei nº 45/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, que visa
denominar de “Ermínio Viotto”, a Rua Um, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 39) – Projeto de Lei Complementar nº 01/2013, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa alterar o artigo 135 da Lei
Complementar nº 81, de 28 de dezembro de 2007, o Código Tributário do 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: 40) – Indicação nº 366/2013, de autoria dos
Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e João Batista de Souza Pereira, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de enviar a esta Casa proposta para a
criação do IPTU-Verde, bem assim implante o “Disque Árvore”; 41) – Indicação nº
367/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o corte do mato alto às margens do
Anel Viário; 43) – Indicação nº 368/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir um campo
de futebol na região sul para atender aos anseios da população local; 42) – Indicação
nº 369/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de alterar a denominação do
cargo de vigia para guarda patrimonial, mais adequado às funções exercidas; 43) –
Indicação nº 370/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir uma
nova fossa na Fábrica de Tubos e Artefatos de Cimento, tendo em vista que aquela
existente já está transbordando e jogando a sujeira para fora, podendo causar
doenças nos moradores do imóvel lá existente; 44) – Indicação nº 371/2013, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar GPS nas ambulâncias de
nossa cidade, visando proporcionar aos nossos motoristas, melhor segurança no
trajeto para chegar ao destino desejado em menor tempo; 45) – Indicação nº
372/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de contratar ou alocar mais
funcionários para trabalhar no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), bem assim
dotar o local com suporte para bicicletas e rampa de acessibilidade; 47) – Indicação nº
373/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
-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

que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de, em contato com os proprietários
ruais, produtores da cana-de-açúcar, usina, realizarem parceria para manutenção das
Estradas Rurais; 48) – Indicação nº 374/2013, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de averiguar as seções da Municipalidade que estão com falta de
materiais de escritório, papéis, tintas para cartucho de impressora, bem assim, ver da
possibilidade de instalar ventiladores nas salas onde não existem, dando melhores
condições de trabalho aos servidores; 49) – Indicação nº 375/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de vistoriar o local (existente na Fábrica de
Artefatos de Cimento), autorizando posteriormente a construção do muro, no local prédeterminado, sendo que a mão de obra, será do próprio morador; 50) – Indicação nº
376/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar no ponto de táxi, próximo
à Papelaria Corimbatá, 03 (três) postinhos de luz, proporcionando maior segurança à
noite para os taxistas, quando do embarque de passageiros, pois poderão ter melhor
visão do fregues que está embarcando em seu veículo, pois como já aconteceu
muitos motoristas já foram assaltados e outros até perderam a vida ao transportarem
marginais que se passaram por clientes; 51) – Indicação nº 377/2013, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar o Setor de Obras, fechar as laterais
do refeitório, evitando transtornos com chuvas e vento, bem como dar solução para os
pombos, sujando toda a área e ainda, podendo transmitir doenças aos alunos e
profissionais da educação que lá trabalham; 53) – Indicação nº 378/2013, de autoria
do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de construir um “corredor industrial”, à beira da Via
Anhanguera, na extensão iniciando-se no trevo do Motel até o limite de nosso
Município sentido Santa Cruz da Conceição proximidades do Posto Pica Pau, visando
maior segurança para a locomoção dos trabalhadores que exercem suas atividades
nas indústrias e comércios que margeiam a Via Anhanguera; 54) – Indicação nº
379/2013, de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de acolher o “Projeto de Implantação da
Acupuntura na Rede Municipal de Saúde”, sobre embasamento legal para que a rede
pública adote a acupuntura o que trará benefícios à população e economia ao erário,
uma vez que poderá evitar internações e cirurgias; 55) – Indicação nº 380/2013, de
autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de implantar junto à Santa Casa de Pirassununga um
Ambulatório de Odontopediatria para crianças de 0 à 9 (nove) anos de idade,
oferecendo suporte financeiro ao hospital, nesse sentido; 56) – Indicação nº 381/2013,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com o Ministério da
Saúde para que nossa cidade seja contemplada com um Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas, e Unidades de Atendimento 24 horas a dependentes de
álcool e drogas; 57) – Indicação nº 382/2013, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de adquirir mais linhas telefônicas, sugerindo o uso do aparelho com fios
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para serem instalados nos postos de saúde, proporcionando melhores condições de
atendimento na marcação de consultas, via telefone, pois reclamações dos
contribuintes chegam alegando que é muito difícil marcar consultas, havendo também
necessidade de contratar mais atendentes, através de concurso público, para
melhorar o atendimento da população no agendamento de consultas por telefone; 58)
– Indicação nº 383/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar
Projeto de Lei para a defesa do Munícipe e incentivo à delação de atos criminosos, de
forma que Pirassununga, possa fazer combate à crescente marginalidade criminal,
conforme Ante Projeto de Lei anexo; 59) – Indicação nº 384/2013, de autoria dos
Vereadores Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e Alcimar Siqueira Montalvão,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de destacar um ônibus para
transportar idosos até o Parque Municipal “Temístocles Marrocos Leite” onde poderão
praticar atividades físicas com os equipamentos que logo serão instalados; 60) –
Indicação nº 385/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a colocação de placas nominativas nas
ruas do Bairro Jardim Europa; 61) – Indicação nº 386/2013, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Alcimar Siqueira Montalvão e João Batista de Souza Pereira, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de elaborar um Plano de Carreira
para os Professores da Rede Municipal de Ensino; 62) – Indicação nº 387/2013, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista, Alcimar Siqueira Montalvão, João Batista de
Souza Pereira e Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar amplo estudo para promover uma reestruturação justa dos
cargos e salários dos servidores municipais; 63) – Indicação nº 388/2013, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista, Alcimar Siqueira Montalvão, João Batista de Souza
Pereira e Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de criar um departamento antidrogas especializado no assunto para
combater e prevenir; 64) – Indicação nº 389/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de proceder
com a alteração da Lei Municipal nº 3.611, de 12/09/2007, conforme Ante-Projeto de
Lei, visando conceder o adicional de periculosidade aos Guardas Municipais, como
medida de direito e concessão de justo benefício aos servidores que zelam pelo
patrimônio público e segurança dos munícipes, encaminhando-se o Projeto de Lei a
esta Casa, que certamente receberá à aprovação; 65) – Pedido de Informações nº
48/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre
a realização de compras emergenciais pela Administração Municipal atual; 66) –
Pedido de Informações nº 49/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre a doação de 200 caminhões de terra após serviço de
terraplenagem no loteamento do Jardim Treviso, da Empresa Tomazi e Camargo; 67)
– Pedido de Informações nº 50/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
sobre a recente implantação do serviço de fiscalização de trânsito; 68) – Pedido de
Informações nº 51/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, sobre as
reclamações de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de que as unidades de
atendimento, não raro, tem se recusado a atender os pacientes que não portam o
CARTÃO SUS ou CARTÃO-CIDADÃO, gerando justificável descontentamento; 69) –
Pedido de Informações nº 52/2013, de autoria dos Vereadores: Alcimar Siqueira
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Montalvão, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, João Batista de Souza
Pereira, José Carlos Mantovani, Luciana Batista, Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e
Otacilio José Barreiros, sobre denúncia apresentada pelo protocolo n. 1292, de
26.04.2013, relativamente a contratos públicos para reforma das praças Belarmino Del
Nero( Largo da Estação), Conselheiro Antonio Prado e Igreja da Matriz, oriundos das
Tomadas de Preço nºs: 19/2011 e 01/2012. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos:
70) - Requerimento nº 184/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, 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 48/2013, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgia de catarata por
facoemulsificação em nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos; 71) –
Requerimento nº 185/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Newton
Lima Neto, em especial pelos moradores do Distrito de Cachoeira de Emas e Vila
Santa Fé, destinando o importe de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) a
serem aplicados na aquisição e um caminhão basculante e uma pá carregadeira.
Aprovado por unanimidade de votos; 72) – Requerimento nº 186/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações ao Secretário Municipal de Esportes Luiz Carlos Montagnero
Filho pela organização no último dia 25 de abril, da 1ª Etapa do 6º Circuito de Corrida
de Rua de Pirassununga, com repercussão regional, contendo tantas modalidades e
por sua participação como atleta do evento. Aprovado por unanimidade de votos; 73)
– Requerimento nº 187/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao 2º Sargento PM
Bombeiro Miguel Magdaleno, pela conquista do Segundo Lugar na 1ª Etapa do 6º
Circuito de Corrida de Rua de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 66)
- Requerimento nº 188/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê
Macris, visando a destinação de verba no importe de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) para implantar cobertura metálica na quadra poliesportiva do
Jardim Anversa. Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento nº
189/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
seis edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, visando a
destinação de verba no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para
implementar melhorias no campo de futebol do Jardim Olímpio Felício. Aprovado por
unanimidade de votos; 75) - Requerimento nº 190/2013, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Antonio Carlos Mendes Thame, visando a destinação de verba no
importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para implantar cobertura
metálica na quadra poliesportiva do Jardim Anversa. Aprovado por unanimidade de
votos; 76) - Requerimento nº 191/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
Antonio Carlos Mendes Thame, visando a destinação de verba no importe de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para implementar melhorias no campo de
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futebol do Jardim Olímpio Felício. Aprovado por unanimidade de votos; 77) Requerimento nº 192/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Antonio
Carlos Mendes Thame, 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; 78) - Requerimento nº 193/2013, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, 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; 79) Requerimento nº 194/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Diretor do Centro Estadual de Educação
Tecnológica “Paula Souza” - ETEC “Ten. Av. Gustavo Klug”, Prof. Luiz Arthur Malta
Pereira e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia em exercício, Luiz Carlos Quadrelli para que
autorizem a realização do curso de enfermagem para funcionar no período noturno,
na unidade. Aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento nº 195/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Cleyde Becker Iáconis. Aprovado por unanimidade de votos; 81) Requerimento nº 196/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações aos professores Mariana Magalhães e Carlos Augusto
Damião, pela abertura oficial do Projeto Dançarte, realizado no Dia Internacional da
Dança, 29/04/2013. 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. José Carlos Mantovani, sendo
aparteado pelo Vereador Dr. Milton Dimas Bueno Urban. Em seguida, usou da palavra
o já inscrito Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sendo aparteado
pelos vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, Lorival César Oliveira Moraes “Nickson” e João Batista de Souza Pereira. A seguir, usou da palavra o Vereador
inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo Vereador
Dr. José Carlos Mantovani. Logo após, o já inscrito vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Dr. José Carlos
Mantovani. Usou da palavra o Vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes
“Nickson”. Em seguida, o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto dispensou o
uso da palavra. 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. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, passou a
Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 48 /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,
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objetivando parceria para realização de cirurgia de catarata por facoemulsificação em
nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 41/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Pirassununguense
de Aposentados – APA, objetivando a prestação de serviços de atendimento
ambulatorial, procedimento e compromissos com a finalidade de garantir de forma
suplementar a assistência médica preventiva no âmbito do SUS em Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) – Segunda Discussão do
Projeto de Resolução nº 03/2013, de autoria da Mesa Diretora, visa incluir dispositivos
na Resolução nº 175, de 23 de abril de 2009, a CÂMARA NET. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 04) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
42/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar dispositivos da Lei nº 3.469, de
20 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.982, de 2 de julho de 2010, que dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA e dá outras
providências. Retirado por falta de pareceres das Comissões Permanentes. 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 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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