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Ata nº 2798 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
02 de dezembro de 2014. Ao segundo dia do mês de dezembro do ano dois mil e
quatorze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2798ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, José Carlos
Mantovani, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, Luciana Batista, Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Ausente
o Vereador Marcos Roberto Sgambati. Havendo número legal, o Sr. Presidente,
Vereador Otacilio José Barreiros, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão
a Ata nº 2797 da Sessão Ordinária de 25 de novembro de 2014, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. 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 Pedido de Informações, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. A seguir, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Convite da Prefeita Municipal, para a
“Formatura do Curso de Padaria Artesanal”, dia 12/12/2014; 02) – Convite da Prefeita
Municipal, para a entrega de Certificados do Curso “Informática na Comunidade”, dia
09/12/2014; 03) – Convite da Prefeita Municipal, para a “Final dos Campeonatos
Municipais de Futebol Master, Plínio Dorta, e Varzeano”, dia 30/11/2014; 04) – Convite
da EMEIEF Catharina Sinotti, para a formatura do PRé-II; 05) - Convite da EMEIEF
Catharina Sinotti, para a formatura dos 5º Anos; 06) – Convite da Associação Nosso
Desafio Pirassununga – ANDE, para a “2ª Amostragem de Oficinas da ANDE – 2ª MOA”,
dia 10/12/2014; 07) – Convite da Câmara Municipal de Araras, para o “Seminário 5ª
Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania”, dia 27/11/2014; 08) – Boletim CNM,
10/2014; 09) – Convite da Masterlegis, para o Encontro Nacional de Vereadores, de 16 a
17/12/2014; 10) – Requerimento de Roberto Bruno, solicita a expedição de certidão
referente aos períodos em que exerceu o cargo de Vereador nesta Casa de Leis, para
fins previdenciários; 11) – Requerimento da Associação dos Pacientes Renais Crônicos
de Pirassununga e Região – Prof. Daniel Caetano do Carmo – APREC, solicita a
utilização do Plenário da Câmara para uma breve solenidade com as autoridades da
saúde em Pirassununga, dia 09/12/2014; 12) – Ofício nº 94/2014, da Associação
Regional de Engenheiros e Arquitetos – AREA, encaminha em anexo cópia do Ofício nº
91/2014, referente à necessidade de fiscalização nas redes bancárias e outros órgãos
municipais que prestam serviços à população com necessidades especiais, devido a
falta de acessibilidade; 13) – Ofício do Subsecretário da Casa Civil, em atenção ao
Requerimento nº 10/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que, viabilizem a possibilidade de implantar em nosso Município, o AME
– Ambulatório Médico de Especialidades, igualmente àqueles que já foram implantados
em outros Municípios de nossa região; 14) – Ofício do Deputado Estadual Barros
Munhoz, em atenção ao Requerimento nº 338/2014, de autoria do vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, visando a destinação de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) a serem utilizados nas diversas necessidades do Conservatório Municipal “Cacilda
Becker”; 15) – Ofício nº 126/2014, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, solicita o
comparecimento na Delegacia de Polícia do Município de Pirassununga, do vereador Dr.
Milton Dimas Tadeu Urban, dia 17/12/2014; 16) – Ofício nº 442/2014, da Associação de
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Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga, encaminha a Publicação, APAE em
Destaque, Ano 02, Edição nº 09; 17) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicita cópia da gravação do áudio de sua fala durante o expediente e também
na explicação pessoal, por ocasião da Sessão Ordinária de 25/11/2014; 18) –
Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia do áudio da fala do
Vereador João Batista de Souza Pereira, durante o expediente, da Sessão Ordinária de
25/11/2014; 19) – Ofício nº 115/2014, da Procuradoria Geral do Município, encaminha
Termo de Alteração de Convênio nº 08/2014, entabulado com a “Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE”; 20) – Ofício GAB nº 1064/2014, da
Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 104/2014, de autoria dos
Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto,
sobre o Projeto de Lei nº 10/2014, que institui a contribuição para custeio do serviço de
iluminação pública; 21) – Ofício GAB nº 1062/2014, da Prefeita Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 105/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre notas fiscais emitidas pelo Auto Center Cidade Jardim;
22) – Ofício GAB nº 1063/2014, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 111/2014, de autoria do Vereador Dr. Marcos Roberto Sgambati, sobre a
existência de Empresa vencedora de licitação para Implantação, Operação, Manutenção
e Gerenciamento de Sistema de Estacionamento Rotativo, a Área Azul; 23) – Ofício GAB
nº 1061/2014, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 108/2014,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a Secretaria Municipal de
Esportes fornecia vale-transporte (passes de ônibus) para crianças irem para aulas
esportivas no CEFE Presidente Médici; 24) - Ofício nº 213/2014, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 181/2014, que dispõe sobre a licença e
proteção necessária ao servidor público municipal para o exercício das atividades de
dirigente sindical e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedido de
Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal: 25) - Indicação nº
391/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de estabelecer, em nosso terminal rodoviário, vagas
de parada na parte de baixo, embarque e desembarque e vagas devidamente adaptada
para pessoas portadoras de deficiência física ou com dificuldade de locomoção; 26) Indicação nº 392/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar no cruzamento da Rua Major
Feliciano com Rua José Bonifácio, a sinalização com placas “PARE”, inclusive realizando
a pintura de solo com a mesma advertência, visando minimizar a probabilidade de
acidentes; 27) - Indicação nº 393/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de enviar a esta Casa, proposta
legislativa que obriga o loteador a construir praças com bancos, parques e academia ao
ar livre, para total aprovação da área que será um novo Bairro; 28) - Indicação nº
394/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de incluir na programação da Semana Nenete uma festa dos
agricultores, através do qual poderiam expor seu trabalho; 29) - Indicação nº 395/2014,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de criar uma nota fiscal eletrônica do Município, emitida por
estabelecimentos credenciados, cujo crédito gerado permite o abatimento do ITPU, tal
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como já acontece em alguns municípios; 30) - Indicação nº 396/2014, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
equiparar a remuneração dos ocupantes do emprego permanente de auxiliar de
desenvolvimento infantil ao mesmo nível salarial inicial dos monitores de educação
básica; 31) - Indicação nº 397/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Alcimar
Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de manter
contato com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), visando a
instalação de um Curso Técnico de Turismo junto a unidade pirassununguense; 32) Pedido de Informações nº 113/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
sobre a Viação Pirassununga não paga pelo box que utiliza e ainda não paga serviço de
limpeza que é feito por funcionários da Prefeitura; 33) - Pedido de Informações nº
114/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a abertura da nova
ação de número 1536 para instalação de uma Academia ao Ar Livre na Praça Adolpho
Pajoli no Jardim Morumbi; 34) - Pedido de Informações nº 115/2014, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre os alunos que estão recebendo aulas pelo
sistema SESI, mas que estão com dificuldade de aprendizado; 35) - Pedido de
Informações nº 116/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre
incoerências na dotação orçamentária para a Secretaria Municipal de Administração; 36)
- Pedido de Informações nº 117/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
sobre a verba no importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) destinadas à
Pirassununga pelo Deputado Federal Vanderlei Macris para reforma e ampliação do
campo de futebol do Jardim Olímpio Felício; 37) - Pedido de Informações nº 118/2014,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o terminal
rodoviário tem sido o ponto de entrada de entorpecentes vindo de cidades vizinhas; 38)
- Pedido de Informações nº 119/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre a demanda por cursos de informática vem aumentando a
cada ano em todos os cantos da cidade, em particular na Zona Norte onde o
atendimento é centralizado na EMAIC Prof. Daniel Caetano do Carmo; 39) - Pedido de
Informações nº 120/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre o editorial do Jornal “O Movimento” que descreveu a sensação da
população frente ao trânsito caótico que vivemos. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou
ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos:
40) – Requerimento nº 382/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, 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 179/2014, de autoria da Mesa Diretora, que visa alterar a
Lei nº 2.805, de 01/04/1997. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 41) –
Requerimento nº 383/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Banda Sinfônica do
Conservatório Municipal Cacilda Becker, no último dia 20 de novembro, a Banda
Sinfônica do Conservatório Municipal “Cacilda Becker” apresentou-se aos trabalhos da
Semana Thatu Pereira de 2014. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 42)
– Requerimento nº 384/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos à Secretaria Municipal dos Direitos da
Criança, do Adolescente e da Terceira Idade, no último dia 26 de novembro, o
lançamento oficial de mais um importante projeto de inclusão social, denominado “AquaSplash”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 43) – Requerimento nº
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385/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes – “Nickson”, e subscrito
por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Conservatório Municipal
“Cacilda Becker”, no último dia 24 de novembro, foi realizado, no Centro de Convenções
“Prof. Dr. Fausto Victorelli”, o evento “Arte na Alma” de iniciativa da Associação de Pais e
Mestres do Conservatório Municipal Cacilda Becker, e em parceria com as secretarias
municipais de Educação e de Cultura e Turismo. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 44) – Requerimento nº 386/2014, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao organizador Rogério Nascimento dos Santos, no último dia 22 de
novembro, na presença de animada torcida, se realizou mais uma edição da Copa das
Forças de Segurança de Pirassununga com participação maciça de todas as forças
judiciárias locais, finalizando com belíssima confraternização e passagem dos aviões do
Esquadrão de Demonstração Aérea – EDA. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 41) – Requerimento nº 387/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Zacarias de Oliveira. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 42) – Requerimento nº 380/2014, de autoria
dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Oriente Lina Dalmonte. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 43) – Requerimento nº 381/2014, de autoria todos
os edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Josephina Bertola Costa. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente consultou ao 1º
Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar no
Expediente. Usou da palavra o vereador inscrito, Jeferson Ricardo do Couto. Inscrito,
usou da palavra na Tribuna o vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Inscrito o Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, concedeu seu tempo no expediente
para o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. A seguir, o vereador
inscrito João Batista de Souza Pereira, usou da palavra, aparteado pelo vereador Dr.
José Carlos Mantovani. Logo após, o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão usou
da palavra, aparteado pelo vereador João Batista de Souza Pereira. A seguir, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 179/2014, de autoria da Mesa Diretora, que visa alterar a Lei nº 2.805,
de 01/04/1997. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 178/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, visa denominar de Lucilla Medeiros – “Dona Cilica”, o prédio
localizado na Rua Eny Albertina Castilho Krempel, nº 1.513 – Vila Redenção, existente
neste Município, onde funcionará a Unidade de Educação Profissional – UEP do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 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, o vereador Lorival César Oliveira Moraes – “Nickson”, usou
da palavra, aparteado pelo vereador Alcimar Siqueira Montalvão. A seguir, o Sr.
Presidente convidou os Senhores Edis e a População em Geral, para uma breve
solenidade que será realizada pela Associação dos Pacientes Renais Crônicos de
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Pirassununga e Região – Prof. Daniel Caetano do Carmo – APREC, com as autoridades
da saúde em Pirassununga, dia 09/12/2014, às 19 horas, nesta Casa de Leis. 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 Roberto Pinto de Campos, Assessor Jurídico, que, após
aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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