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Ata nº 2753 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
03 de dezembro de 2013. Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano dois mil e treze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2753ª 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 2752 da Sessão Ordinária de 26 de novembro de 2013, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por
até 10 (dez) minutos, para colheita de assinaturas nas proposituras. Reaberto os
trabalhos, 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) – Jornal Giuliani Nel Mondo, Ano 09, nº 03, de 07 a
09/2013; 02) – Telegrama da Empresa Brasileira de Correiose Telégrafos, sobre os
serviços, Sedex e Logística Reversa; 03) – Publicação Grifon Brasil, de 02/12/2013; 04)
– Cartão do Comandante da Academia da Força Aérea, justifica à ausência na
Audiência Pública, sobre o Projeto de Lei Complementar nº 11/2013, dia 26/11/2013 ;
05) – Convite do GAEP – Grupo Amor-Exigente de Pirassununga, para a programação
alusiva ao décimo oitavo aniversário de fundação do Grupo, dia 05/12/2013; 06) –
Convite da EMEIEF Profª. Anna Mahnic Daniel, para a Formatura dos Alunos da PréEscola e 5º Ano, dia 04/12/2013; 07) – Ofício nº 436/2013, da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga, convida para o “X Encontro Regional de Guardas Municipais do Interior
Paulista”, dia 04/12/2013; 08) – Convite da Prefeita Municipal, Cristina Aparecida
Batista, para a “Pré Audiência Pública sobre a vinda do Instituto Federal à
Pirassununga”, dia 09/12/2013; 09) – Convite da EMEIEF Profº Arcídio Giacomelli Stel,
para a cerimônia de Formatura da Pré-Escola e Conclusão do 5º Ano – Ensino
Fundamental, dias 05 e 11/12/2013; 10) – Convite do Projeto Dançarte, para o “XV
Espetáculo de Dança do “Allegro” Studio de Dança em Pirassununga”, dias 05 e
08/12/2013; 11) – E-mail da Elektro Pirassununga, em atenção ao Requerimento nº
544/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, sobre a substituição das lâmpadas
existentes na rede elétrica das ruas da Vila Guilhermina, por outras de maior
luminosidade, em atenção aos contribuintes que residem naquele Bairro; 12) –
Comunicado nº CM27076/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de
recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga. (R$ 229.793,02); 13) –
Ofício GP nº 3932/2013, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminha o
exemplar do Manual Básico sobre o Controle Interno do Município; 14) – E-mail da
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios – Casa Civil, sobre entrega de Título
Honorífico ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin;
15) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia do áudio da
sessão ordinária de 26/11/2013, somente da parte do expediente em que o vereador
requerente usou da palavra; 16) – Requerimento do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, solicita a expedição de certidão de cargo de vereador constando inclusive
os dias e horários das sessões ordinárias, audiências, atos solenes e demais reuniões
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de participação dos Edis; 17) – Convite da Hiria, Ideias Multipladas, para Reunião
Setorial sobre a Resolução nº 414/ANEEL, Iluminação Pública, dia 27/03/2014; 18) –
Ofício de João Carlos Sundfeld, acusa o recebimento e justifica à ausência no Ato
Solene Policial Militar do Ano, dia 03/12/2013; 19) – Ofício nº 1462/2013, da Elektro
Eletricidade e Serviços S.A, em atenção ao Requerimento nº 544/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, sobre a substituição das lâmpadas existentes na rede
elétrica das ruas da Vila Guilhermina, por outras de maior luminosidade, em atenção
aos contribuintes que residem naquele Bairro; 20) – Ofício da Policial Militar do Estado
de São Paulo, Coronel PM Chefe de Gabinete, José Luiz Sanches Valentin, justifica a
ausência no Ato Solene “Policial Militar do Ano”, dia 03/12/2013; 21) – E-mail da Policia
Militar do Estado de São Paulo, indicando os seguintes policiais militares para
receberem a láurea, “Policial Militar do Ano”: 3º Sargento PM Vanderlei do Rosário,
Soldado PM Nivaldo Carlos Gallo Júnior, Capitão PM Fábio Luis Poletti, Soldado PM
Robson Carlos de Paiva, 2º Sargento PM Odair Neilen, e Cabo PM Paulo Henrique
Bastos; 22) – Ofício GAB nº 1012/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 112/2013, de autoria dos
Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”,
sobre a terrenos de propriedade da municipalidade passíveis de serem objeto de
licitação para instalação de pequenas e médias empresas; 23) – Ofício nº 18/2013, do
Secretário Municipal de Finanças, encaminhando os Balancetes referente ao mês de
10/2013, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 24) – Ofício nº 203/2013, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 183/2013, que visa
autorizar o Poder Executivo a suplementar dotações orçamentárias que especifica, no
valor de R$ 1.118.778,00 (um milhão, cento e dezoito mil, setecentos e setenta e oito
reais). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 25) – Ofício nº 204/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 184/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a
suplementar dotação orçamentária que especifica, no valor de R$ 124.269,20 (cento e
vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte centavos). Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) Ofício nº 205/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu
o nº 185/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 88.096,88 (oitenta e oito mil, noventa
e seis reais e oitenta e oito centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) - Ofício nº 206/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 186/2013, que visa
autorizar o Poder Executivo a utilizar eventuais recursos residuais do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério –
FUNDEB para o pagamento de bônus por assiduidade aos servidores que especifica e
dá providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 28) – Ofício nº 207/2013, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 187/2013, que visa autorizar abertura
de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.019.994,38
(um milhão, dezenove mil, novecentos e quatro reais e oito centavos). Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29)
– Ofício nº 208/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
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recebeu o nº 188/2013, que visa conceder gratificação por assiduidade no trabalho aos
servidores públicos municipais conforme especifica. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) - Projeto de
Resolução nº 07/2013, de autoria da Mesa Diretora, que visa conceder gratificação por
assiduidade no trabalho aos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga,
conforme especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir
foram encaminhados à Prefeita Municipal: 31) - Indicação nº 760/2013, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de instalar postes com luminárias na praça do Jardim Ferrari; 32) Indicação nº 761/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de junto a Elektro, dotar de rede elétrica o
trecho que vai do final da Rua Capitão Maneco, até atingir a Avenida Painguás, em
atenção aos pedidos de contribuintes e alunos que frequentam a FATECE; 33) Indicação nº 762/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a construção de calçamento no
canteiro central da Avenida Dr. Ivo Xavier Ferreira, Vila São Pedro, proporcionando
melhor aspecto naquela Avenida; 34) - Indicação nº 763/2013, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de determinar o recapeamento da Avenida Duque de Caxias Norte,
principalmente nos trechos que estão com seu leito esburacado, evitando-se previsíveis
acidentes; 35) - Indicação nº 764/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
designar um veículo para transportar alunos na faixa etária de 05 a 07 anos, moradores
na Vila Santa Fé, para a APAE, atendendo pedido dos familiares desses infantes; 36) Indicação nº 765/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar uma
fiscalização e vistoria no Aeroclube de Pirassununga para verificar as condições de
segurança, presença de bombeiros no aeródromo, recolhimento de impostos
municipais, etc, tudo para segurança dos munícipes e visitantes; 37) - Indicação nº
766/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de seja ordenado urgentemente um
levantamento dos remédios oferecidos na rede pública municipal, sobretudo o
clonazepam; 38) - Indicação nº 767/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
dotar de placas nominativas, as ruas da Vila Santa Fé e Vila Constituição, que ainda
não possuem este melhoramento, que facilitará a localização dos endereços que os
contribuintes pretendem se dirigir; 39) - Indicação nº 768/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar
canaletas na confluência das Ruas Major Rolla, Benedito da Silva Pinto e Astolfo Costa,
Vila Brás; 40) - Indicação nº 769/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de revitalizar o canteiro central do
Boulevard existente na Avenida Prudente de Moraes em toda sua extensão, dando um
melhor aspecto para o local, principalmente na parte central da cidade; 41) - Indicação
nº 770/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de construir calçadas na extensão da Avenida Painguás e
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revitalizar as margens do Ribeirão do Ouro; 42) - Indicação nº 771/2013, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
promover as reformas necessárias na praça da Vila Guilhermina, realizando a troca de
lâmpadas queimadas e instalação de bancos, pois no local só existem manilhas,
impróprias para uso dos usuários daquela praça pública; 43) - Indicação nº 772/2013,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar melhorias no Jardim das Laranjeiras, em atenção às
reivindicações de seus moradores; 44) - Indicação nº 773/2013, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista, João Batista de Souza Pereira e João Gilberto dos Santos
- “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
implantar em nossa cidade uma Escola Parque nos moldes implantados na capital
paulista, disponibilizando: área para educação infantil e creche; área de informática;
parques; piscinas, bibliotecas, quadras, salas de jogos, sala de dança, etc; 45) –
Indicação nº 774/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
implantar em nossa cidade Centro de Educação Unificado (CEU) nos moldes daqueles
implantados em São Paulo, capital, possuindo: 01 Centro de Educação Infantil (CEI)
para crianças de zero a três anos; 01 Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)
para alunos de quatro e cinco anos, e 01 Escola Municipal de Ensino Fundamental
(EMEF), que também oferece Ensino de Jovens e Adultos (EJA); 46) – Indicação nº
775/2013, de autoria Vereadores Luciana Batista, João Batista de Souza Pereira, João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e Dr. José Carlos Mantovani, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir prédio para que seja instalado o
Mercado Municipal, nos moldes daquele que existia antigamente; 47) – Indicação nº
776/2013, de autoria Vereadores Luciana Batista, João Batista de Souza Pereira, João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e Dr. José Carlos Mantovani, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de trocar a iluminação da cidade que é feita
pela lâmpada amarela, pela luz branca; 48) – Indicação nº 777/2013, de autoria de
todos os Edis, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de criar um
ambulatório móvel para atendimento na área de ortopedia, nos casos mais graves,
amenizando os trabalhos médicos desenvolvidos pelo Pronto Socorro Municipal, que
atende também outros casos de enfermidades; 49) – Indicação nº 778/2013, de autoria
de todos os Edis, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a
realização de uma vistoria no Teatro Municipal “Cacilda Becker” para determinar
adequações no sistema de refrigeração daquele prédio público; 50) – Pedido de
Informações nº 114/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre a recepção de sinal/canal digital; 51) – Pedido de Informações nº
115/2013, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, sobre a área de terras
ao lado da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga está em débito referente ao
IPTU e taxas imobiliárias desde 2005. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 52)
– Requerimento nº 575/2013, 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
182/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Aldeias Infantis SOS Brasil e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade de votos; 53) – Requerimento nº 576/2013, de autoria da Vereadora
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Luciana Batista, 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 183/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotações
orçamentárias que especifica, no valor de R$ 1.118.778,00, a fim de aditar convênio
celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) – Requerimento nº 577/2013, 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 184/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação
orçamentária que especifica, no valor de R$ 124.269,20, a fim de aditar convênio
celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando incrementar a política de atendimento à saúde do cidadão, no que concerne
ao tratamento emergencial. Aprovado por unanimidade de votos; 55) – Requerimento nº
578/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, 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 185/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 88.096,88,
destinado a atender despesas com o pagamento de verbas rescisórias dos empregados
do convênio celebrado com a Visão de Evangelização Mundial. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº 579/2013, 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 186/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a utilizar eventuais recursos
residuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização do Magistério – FUNDEB para o pagamento de bônus por assiduidade aos
servidores que especifica e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de
votos; 57) – Requerimento nº 580/2013, 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 187/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que
visa autorizar abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor
de R$ 1.019.994,38, destinado a atender despesas com o aditamento referente ao
Plano Operativo Anual, para pagamento dos serviços de “Média Complexidade, Alta
Complexidade”. Aprovado por unanimidade de votos; 58) – Requerimento nº 581/2013,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, 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
188/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa conceder gratificação por
assiduidade no trabalho aos servidores públicos municipais conforme especifica.
Aprovado por unanimidade de votos; 59) – Requerimento nº 582/2013, 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 Resolução nº 07/2013,
de autoria da Mesa Diretora, que visa conceder gratificação por assiduidade no trabalho
aos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga, conforme especifica. Aprovado
por unanimidade de votos; 60) – Requerimento nº 583/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, solicita
intercessão da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista
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para que encaminhe a essa Casa de Leis, cópia dos documentos: 1) cópia da
solicitação de serviços/locação; 2) cópia da pesquisa de preços; 3) cópia da autorização
de serviços/locação pelo Chefe do Executivo; 4) cópia do instrumento convocatório; 5)
cópia das propostas dos licitantes participantes; 6) cópia da ata de julgamento das
propostas ou a sessão do pregão; 7) cópia dos contratos; 8) cópia da nota de empenho;
9) cópia da nota fiscal; 10) cópia do comprovante de pagamento da despesa; 11) cópia
dos demais documentos pertinentes, e não sendo possível a coletânea desses
documentos, em razão da economicidade, que os mesmos sejam escaneados e
enviados eletronicamente a este Vereador e Poder Legislativo, em igual prazo, com
notificação de envio por escrito através de protocolo nesta Casa. Aprovado por
unanimidade de votos; 61) – Requerimento nº 584/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, solicita
intercessão da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista
para que encaminhe a essa Casa de Leis, cópia dos documentos: 1) cópia da
solicitação de serviços da Fest'Itália; 2) cópia da pesquisa de preços; 3) cópia da
autorização de serviços pelo Chefe do Executivo; 4) cópia do instrumento convocatório;
5) demais cópias pertinentes ao assunto, e não sendo possível a coletânea desses
documentos, em razão da economicidade, que os mesmos sejam escaneados e
enviados eletronicamente a este Vereador e Poder Legislativo, em igual prazo, com
notificação de envio por escrito através de protocolo nesta Casa. Aprovado por
unanimidade de votos; 62) – Requerimento nº 586/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, solicita
intercessão da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista
para que encaminhe a essa Casa de Leis, cópia dos documentos: 1) cópia do pedido de
compra; 2) cópia da pesquisa de preços; 3) cópia da autorização da compra pelo Chefe
do Executivo; 4) cópia do instrumento convocatório; 5) cópia das propostas dos
licitantes participantes; 6) cópia da ata de julgamento das propostas ou a sessão do
pregão; 7) cópia do contratos firmados; 8) cópia da nota de empenho; 9) cópia da nota
fiscal; 10) cópia do comprovante de pagamento da despesa; 11) demais documentos
pertinentes, e não sendo possível a coletânea desses documentos, em razão da
economicidade, que os mesmos sejam escaneados e enviados eletronicamente a este
Vereador e Poder Legislativo, em igual prazo, com notificação de envio por escrito
através de protocolo nesta Casa. Aprovado por unanimidade de votos; 63) –
Requerimento nº 587/2013, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e
subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado Federal Nelson
Marquezelli, em especial pela Santa Casa de Misericórdia, visando uma câmera
hiperbárica para realização dos exames pertinentes. Aprovado por unanimidade de
votos; 64) – Requerimento nº 588/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Gerente Operacional de
Cartas de nossa região, Senhor João Gilberto Lacerda para que empenhe meios para
que os moradores do Residence Rio Verde recebam suas correspondências em suas
residências, informando a este Poder Legislativo quando será iniciado o serviço .
Aprovado por unanimidade de votos; 64) – Requerimento nº 589/2013, de autoria do
Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações com a Diretoria, Alunos, Pais, Professores e Colaboradores do
Colégio Liceu Vivere, pela ótima colocação no Exame Nacional de Ensino Médio –
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ENEM, em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 65) – Requerimento nº
590/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Grupo Amor Exigente de Pirassununga, pela
comemoração dos seus 18 anos de fundação, dia 05/12/2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 66) – Requerimento nº 591/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, na pessoa do Comandante Capitão
PM Carmo Augusto de Oliveira Vasques, pela formatura realizada, dia 02/12/2013.
Aprovado por unanimidade de votos; 67) – Requerimento nº 592/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, encaminha Moção de
Apelo ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Ivan Ricardo Garisio Sartori,
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, solicitando estudos
para a reversão da proposta mudança da sede da 11ª Circunscrição Judiciária,
mantendo-a na Comarca de Pirassununga, bem como, a inclusão da 4ª Vara no Projeto
de Lei Complementar nº 54/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 67) –
Requerimento nº 593/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, encaminha Moção de Apelo ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Ivan Ricardo Garisio Sartori, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, solicitando estudos para a reversão da proposta mudança da
sede da 11ª Circunscrição Judiciária, mantendo-a na Comarca de Pirassununga, bem
como, a inclusão da 4ª Vara no Projeto de Lei Complementar nº 54/2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 68) – Requerimento nº 594/2013, de autoria de todos os edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor José Rodolfo Munari. 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 João Gilberto dos Santos -”Gilberto
Santa Fé”. Em seguida, usou da palavra o já inscrito vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Inscrito o Vereador Dr. Dimas Tadeu Urban, usou da palavra.
Logo após, o já inscrito vereador João Batista de Souza Pereira usou da palavra, sendo
aparteado pelos vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e Dr. José Carlos Mantovani.
Usou da palavra o vereador inscrito, Jeferson Ricardo do Couto. A seguir, o já inscrito
vereador Alcimar Siqueira Montalvão usou 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 reassumir os trabalhos, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 182/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Aldeias Infantis SOS Brasil e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 183/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a suplementar dotações orçamentárias que especifica, no
valor de R$ 1.118.778,00, a fim de aditar convênio celebrado com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução do Programa
Saúde da Família – PSF. Aprovado por unanimidade de votos; 03) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 184/2013, de autoria da Prefeita
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Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária
que especifica, no valor de R$ 124.269,20, a fim de aditar convênio celebrado com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando incrementar a
política de atendimento à saúde do cidadão, no que concerne ao tratamento
emergencial. Aprovado por unanimidade de votos; 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 185/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente,
no valor de R$ 88.096,88, destinado a atender despesas com o pagamento de verbas
rescisórias dos empregados do convênio celebrado com a Visão de Evangelização
Mundial. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 186/2013, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a utilizar eventuais recursos residuais do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério –
FUNDEB para o pagamento de bônus por assiduidade aos servidores que especifica e
dá outras providências. Em discussão, usaram da palavra os Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros. Colocado em PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO o Projeto de Lei nº 186/2013, foi aprovado por unanimidade de
votos. 06) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 187/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.019.994,38, destinado a atender
despesas com o aditamento referente ao Plano Operativo Anual, para pagamento dos
serviços de “Média Complexidade, Alta Complexidade”. Aprovado por unanimidade de
votos; 07) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 188/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa conceder gratificação por assiduidade no
trabalho aos servidores públicos municipais conforme especifica. Aprovado por
unanimidade de votos; 08) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Resolução nº 07/2013, de autoria da Mesa Diretora, que visa conceder gratificação por
assiduidade no trabalho aos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga,
conforme especifica. Aprovado por unanimidade de votos; 09) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 160/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe
sobre o ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO para o exercício de 2014. Foram apresentadas
as Emendas nºs: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49/2013. O Sr. Presidente consultou o plenário sobre a dispensa
da leitura das Emendas, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr.
Presidente consultou as Comissões Permanentes que deram pareceres verbais
favoráveis. Colocado em SEGUNDA DISCUSSÃO o Projeto de Lei nº 160/2013, foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como, as Emendas apresentadas. 10) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 177/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Pirassununga, Estado de
São Paulo, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações
entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos; 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa alterar dispositivos da Lei Complementar nº 76, de 15 de fevereiro de
2007, que dispõe sobre o Zoneamento Urbano e Rural do Município de Pirassununga.
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Aprovado por unanimidade de votos. 12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar nº 12/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a criação e
redenominação de Secretarias Municipais que especifica e dá outras providências.
Neste momento, o Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, requereu o
adiamento da apreciação do Projeto por 2 (duas) sessões. Colocado em votação o
requerimento de adiamento do Projeto, foi rejeitado por (08X01) votos. Colocado em
PRIMEIRA DISCUSSÃO o Projeto de Lei Complementar nº 12/2013, 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 Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Por fim, o já inscrito vereador João Batista de Souza Pereira,
usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Dr. José Carlos Mantovani. 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.

-9-

