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Ata nº 2752 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
26 de novembro de 2013. Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano dois mil e
treze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2752ª
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 2751 da Sessão Ordinária de 19 de novembro de 2013, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento 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) – Boletim
CNM, de 10/2013; 02) – Jornal de Negócios, Ano XIX, nº 235; 03) – Revista Recap, nº
88, 2013; 04) – Revista NTU Urbano, Ano 1, nº 5, de 09 a 10/2013; 05) – Revista
Cidade Compras, 2ª Edição; 06) – Prospecto do IBRAP sobre os cursos nºs: 130, 131,
133, 137, 152 e 154; 07) – Ofício nº 17/2013, da Visão Consultoria, encaminhando o
Comunicado GP nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 08) –
Informativo Publicitário de Royal Placas e Fotoporcelana; 09) – Ofício da Agência de
Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP, encaminha o “guia para a Compra de
Passagens e Contratação de Transporte Intermunicipal de Passageiros sob o regime de
Fretamento”; 10) – Convite da EMEIEF “Catharina Sinotti”, para a formatura dos alunos
da Pré-Escola, dia 03/12/2013; 11) – Convite da EMEIEF “Catharina Sinotti”, para a
formatura dos 5º Anos, dia 04/12/2013; 12) – Convite do SAEP, para a abertura da 1ª
SIPAT 2013, dia 26/11/2013; 13) – Requerimento de Antonio Carlos Barbosa, solicita a
expedição de Certidão referente ao Termo de Convênio, de 05/07/2005; 14) – Convite
da Associação Paulista de Municípios, para o 14º Congresso Brasileiro de Tecnologia
da Informação para os Municípios, de 09 a 11/12/2013; 15) – Convite da Policia Militar,
Comandante Cap PM Carmo Augusto de Oliveira Vasques, para a Audiência Pública,
que apresentará informações sobre o trabalho realizado pela Polícia Militar e outras
providências, dia 27/11/2013; 16) – Convite da Secretaria Municipal de Educação,
Conservatório Municipal “Cacilda Becker”, para os Eventos de Encerramento do Ano
Letivo de 2013, dias 30/11/2013; 05 e 12/12/2013; 17) – Ofício nº 431/2013, da Guarda
Civil Municipal de Pirassununga, solicitando a possibilidade de reserva de vaga para
parada de veículo da Guarda Municipal nas Audiências Públicas e Sessões da Câmara
Municipal; 18) – E-mail da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios do Estado
de São Paulo, solicita informações de entrega de Título de “Cidadão Pirassununguense”
ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckimin; 19) –
Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia
da gravação do vídeo e áudio das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 29/10/2013,
05, 12, e 19/11/2013; 20) – Comunicado nº CM264544/2013, do Ministério da
Educação, informa a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 300.080,00); 21) – Ofício nº 208/2013, do Deputado Estadual José
Bittencourt, justificando à ausência na Sessão Solene de entrega de Títulos Honoríficos,
dia 28/11/2013; 22) – Ofício do Deputado Estadual Campos Machado, acusa e
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agradece o recebimento do Requerimento nº 524/2013, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, que encaminhou MOÇÃO DE APOIO às reivindicações dos citricultores
brasileiros, visando a renegociação das dívidas dos citricultores, cujo montante chega a
R$ 1 bilhão; 23) - Ofício do Deputado Estadual Barros Munhoz, acusa e agradece o
recebimento do Requerimento nº 524/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, que encaminhou MOÇÃO DE APOIO às reivindicações dos citricultores
brasileiros, visando a renegociação das dívidas dos citricultores, cujo montante chega a
R$ 1 bilhão; 24) – Ofício nº 197/2013, do Deputado Estadual José Bittencourt, em
atenção ao Requerimento nº 480/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
João Batista de Souza Pereira, sobre a vinda do “Poupatempo” para Pirassununga; 25)
– Ofício nº 518/2013, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo, em atenção ao Requerimento nº 521/2013, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, que consignou votos de congratulações a todos os servidores municipais,
estaduais e federais, pela passagem do “Dia do Servidor Público”, dia 28/10/2013; 26) –
Ofício do Diretor Regional – EPTV Central, Paulo Brasileiro, em atenção ao
Requerimento nº 497/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre quais seriam os problemas na transmissão do sinal digital para
Pirassununga e possíveis providências e soluções para a questão; 27) - Ofício nº
109/2013, do Superintende do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, em
atenção à Indicação nº 738/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para a troca
de toda a rede de água e as respectivas tubulações da Vila Brás; 28) - Ofício da
Secretaria Municipal da Saúde, Coordenação Saúde Bucal, em atenção ao
Requerimento nº 530/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, que consignou votos de congratulações a todos os Dentistas, pela passagem
de seu dia em 25/10/2013; 29) – E-mail do “Movimento de Repúdio ao Presídio em
Santa Cruz da Conceição”, encaminha nova redação “Movimento e Razões”; 30) –
Ofício GAB nº 991/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Requerimento nº 525/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, referente a aquisição de 34 televisores LED 42; 31) – Ofício GAB nº 1005/2013,
da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento
nº 537/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
para que as linhas e itinerários de ônibus adentrem no Jardim Luiz de Castro Santos,
em atenção as reivindicações dos moradores daquele Bairro; 32) - Ofício GAB nº
992/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 111/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
sobre a mudança do ponto de ônibus do Bairro Jardim Lauro Pozzi; 33) - Ofício GAB nº
993/2013, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 109/2013, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira
Montalvão e Jeferson Ricardo do Couto, sobre a compra de alguns baús para a área da
educação para serem distribuídos para as escolas; 34) - Ofício GAB nº 1003/2013, da
Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº
538/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o
processo administrativo de aluguel de tendas/barracas para realização da 10ª Festa
Italiana; 35) – Ofício nº 198/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei
que recebeu o nº 179/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2496 –
Acolhimento Institucional – Modalidade Casa Lar, na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de
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2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) – Ofício nº
199/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
180/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2496 – Acolhimento Institucional
– Modalidade Casa Lar, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 37) – Ofício nº 200/2013, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 181/2013, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até
o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinado a atender abertura de nova ação nº
2496 – Acolhimento Institucional – Modalidade Casa Lar. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 38) – Ofício nº
202/2013, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
182/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Aldeias
Infantis SOS Brasil e dá outras providências. 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: 39) - Indicação nº
739/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar os serviços inacabados na entrada para
o Centro de Reabilitação, proporcionando, assim, melhores condições de acesso aos
Munícipes, que necessitam os serviços daquele Centro de Reabilitação; 40) - Indicação
nº 740/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a poda da grama e praticar outros
serviços necessários, junto à praça localizada ao lado da E.E. “Prof.ª Therezinha
Rodrigues”, Rua Luiz Fernando Andrielli, Jardim Morumbi, em atenção às reivindicações
feitas por moradores da área; 41) - Indicação nº 741/2013, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
realizar os serviços de reforma e melhorias na quadra poliesportiva de Cachoeira de
Emas, dando condições de uso pelos moradores daquele Distrito, pois um dos poucos
locais de lazer lá existentes; 42) - Indicação nº 742/2013, de autoria dos Vereadores
Alcimar Siqueira Montalvão e João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de manter parcerias com o Ministério das Cidades
no intuito de promover a mobilidade urbana sustentável em Pirassununga; 43) Indicação nº 743/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a colocação de placas com
nome das ruas no Jardim Velloso, mas sendo essa responsabilidade do loteador do
Bairro, que seja ordenado que faça imediatamente; 44) - Indicação nº 744/2013, de
autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de realizar as reformas necessárias no Velório Municipal, de
conformidade com o exposto acima, dando maior conforto para as pessoas que lá
permanecem no aguardo do sepultamento de seu parente ou conhecido; 45) - Indicação
nº 745/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de contratar uma Empresa especializada para
vistoriar, detectar e resolver o problema do vazamento de mau cheiro da Estação de
Tratamento de Esgoto – ETE, fato que está causando grande transtornos para os
moradores da redondeza, que constantemente reclamam da situação; 46) - Indicação
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nº 746/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de mandar instalar corrimãos,
nas passarelas existentes no Paço Municipal e que dão acesso às repartições daquele
prédio; 47) - Indicação nº 747/2013, 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 para os taxistas e seus passageiros; 48) - Indicação
nº 748/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de três em três meses, no
mínimo se faça um levantamento das multas aplicadas, dando conhecimento à
população do valor arrecadado, esclarecendo, inclusive, onde está sendo aplicado o
dinheiro; 49) - Indicação nº 749/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos
- “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar
os reparos necessários no prédio da EMEIEF “Catharina Sinotti”, pois existem goteiras
devido a irregularidades no telhado, infiltrações nas paredes, com aparecimento de
mofo; 50) - Indicação nº 750/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar
no chão do corredor que dá acesso à Farmácia existente no Centro de Saúde, tapetes
ou faixas antiderrapantes ou substituir o piso existente, prevenindo-se acidentes,
principalmente em épocas de chuva, quando o piso do corredor fica escorregadio; 51) Indicação nº 751/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a
colocação de canaletas nas laterais da Estrada da Cantareira para evitar maiores
erosões no leito carroçável; 52) - Indicação nº 752/2013, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar a limpeza geral das calhas e reparos existentes nas escolas,
creches e prédios públicos, prevenindo-se, assim, o aparecimento de goteiras e
consequentemente o mofo nas paredes, causando maiores prejuízos aos cofres
públicos; 53) – Indicação nº 753/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a pintura de solo e
colocação de sinalização de trânsito no Jardim Europa; 54) – Indicação nº 754/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de criar um Centro de Saúde da Mulher com especialidades próprias ao
público feminino; 55) – Indicação nº 755/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar parceria com o Fundo
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo para implantação do Projeto de
“Escola de Moda” para auxiliar no desenvolvimento das pessoas em situação de
vulnerabilidade social; 56) – Indicação nº 756/2013, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar em nossa
cidade o Programa “Empresa Fácil” para apoiar os empreendedores e,
consequentemente, diminuir os índices de desemprego; 57) – Indicação nº 757/2013,
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 instalar câmeras de vídeo em vários pontos da cidade para auxiliar no
combate ao crime; 58) – Indicação nº 758/2013, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista, João Batista de Souza Pereira e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
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para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de construir um novo Cemitério
Municipal, promovendo estudos preliminares para localizar terreno para tal mister,
promovendo, se necessário, a desapropriação de área; 59) – Indicação nº 759/2013, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa
Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar em Cachoeira de
Emas, um teleférico, visando proporcionar mais uma atração aos turistas que visitam
aquele recanto turístico; 60) – Pedido de Informações nº 113/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, sobre a existência das Leis Municipais nºs 1.903/88
3.038/2001, que tornam “obrigatória a entoação do Hino Nacional e do Hino de
Pirassununga e o hasteamento solene do Pavilhão Nacional e da Bandeira do Município
nos estabelecimentos de ensino da rede municipal”. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 61) – Requerimento nº 560/2013, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações à Ilustríssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, à
Ilustríssima Senhora Secretária Municipal de Educação Profa. Yara Aparecida Bernardi
Antonialli e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Cultura e Turismo Kléber
Gabriel da Silva pelo sucesso da XVII MAIP - Mostra de Arte Infantil de Pirassununga
“Prof. Luiz Gonzaga Neves Mello”, dias 20 e 21/11/2013. Aprovado por unanimidade de
votos; 62) – Requerimento nº 561/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão da Prefeita
Municipal Cristina Aparecida Batista para que encaminhe a esta Casa as seguintes
cópias: a) Cópia da portaria ou decreto da Prefeita com a indicação dos atuais
conselheiros. b) Cópia dos pareceres do Conselho das Prestações de Contas do 2º e 3º
trimestres do atual ano letivo apresentadas ao Tribunal de Contas. c) Cópias dos
seguintes documentos: I. Descrição destino consolidada dos cheques e transferências
das contas correntes Banco do Brasil 24.606-9 e 16.130-6, CEF 06000064-2 e 66-9 do
início de janeiro até a presente data. II. Relatório de Movimentação de Empenho por
despesas da educação do início de janeiro até a presente data.. Aprovado por
unanimidade de votos; 63) – Requerimento nº 562/2013, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações à Visão de Evangelização Mundial – Vem Brasil, pela realização da 4ª
Feira das Nações e Eventos Evangelísticos, dias 15 e 19/11/2013. Aprovado por
unanimidade de votos; 64) – Requerimento nº 563/2013, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações à Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da
Terceira Idade, pela capacitação de novos Membros do Conselho Tutelar de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 63) – Requerimento nº 564/2013,
de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão da concessionária de energia elétrica Elektro, na pessoa de seu
responsável para que se digne 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. Aprovado por unanimidade de votos;
64) – Requerimento nº 565/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
Clube Pirassununga, na pessoa de seu presidente Marco Antonio Marafon e ao
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Professor e atleta Gilson Telles Meneses, pela realiação de Workshop para os adeptos
de Jiu-Jitsu, dia 17/11/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 65) – Requerimento
nº 566/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à equipe Tigres FC,
Amigos da Santa Fé/Restaurante Piracema e Fortaleza Futebol Clube, pela participação
na 4ª Copa “O Movimento”, dia 24/11/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 66) –
Requerimento nº 567/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
Grupo de Voluntários do Combate ao Câncer (GVCC), pela realização do “novembro
azul” para conscientização do câncer de próstata. Aprovado por unanimidade de votos;
67) – Requerimento nº 568/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
organizador da Copa das Forças de Segurança de Pirassununga, Rogério Nascimento
dos Santos, realizada dia 23/11/2013. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em votação o Requerimento nº
568/2013, foi aprovado por unanimidade de votos; 68) – Requerimento nº 569/2013, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista, João Batista de Souza Pereira e João Gilberto
dos Santos -”Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de
congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pela realização da Edição
2013 da Semana Thatu Pereira de Música. Aprovado por unanimidade de votos; 69) –
Requerimento nº 570/2013, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão
Deputado Federal Salvador Zimbaldi Filho, destinando o importe de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) a serem aplicados na construção de sanitários no Distrito
de Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de votos; 70) – Requerimento nº
571/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Rotary Club e Pirassununga, pela realização
de almoço para arrecadação de fundos para obras sociais, dia 24/11/2013. Aprovado
por unanimidade de votos; 71) – Requerimento nº 572/2013, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações à equipe feminina de futebol de salão, pela participação no torneio
“Taça TVD”, dia 24/11/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 72) – Requerimento
nº 573/2013, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Luciana Batista, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações a toda Equipe da
Unidade de Saúde da Família do Jardim São Valentim, pelo excelente trabalho
realizado no Município. Aprovado por unanimidade de votos; 73) – Requerimento nº
574/2013, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Maria Lourdes Devitto Silva. 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. 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,
usou da palavra o vereador inscrito João Gilberto dos Santos -”Gilberto Santa Fé”. Em
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seguida, usou da palavra o já inscrito vereador Jeferson Ricardo do Couto, sendo
aparteado pelos vereadores Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Dr. José Carlos
Mantovani e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Inscrito o Vereador João
Batista Pereira dos Santos, usou da palavra. Logo após, o já inscrito vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson” usou da palavra. Usou da palavra o vereador inscrito,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Por fim, o já inscrito vereador Alcimar
Siqueira Montalvão usou da palavra, sendo aparteado pelos vereadores Luciana
Batista, João Batista de Souza Pereira, Jeferson Ricardo do Couto e contra aparteado
pelo Vereador João Batista de Souza Pereira. Não havendo mais vereadores inscritos,
o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO da Mensagem
Aditiva ao Projeto de Lei nº 134/2013, de autoria da Prefeita Municipal, visa estabelecer
o PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO para o período 2014 a 2017 e define as metas
e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2014. Foram
apresentadas as Emendas nºs: 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. Neste momento, o Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, requereu a dispensa da leitura das emendas, e antes de
ser colocado em votação o requerimento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, se manifestou favoŕavel a leitura das emendas. Colocado em votação o
requerimento de dispensa da leitura das Emedas, foi aprovado por (08X01) votos,
sendo dispensada a leitura. A seguir, o Sr. Presidente consultou as Comissões
Permanentes que deram pareceres verbais favoráveis. Colocado em SEGUNDA
DISCUSSÃO a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 134/2013, foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como, as emendas apresentadas. 02) – 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. Adiada por 1 (uma)
sessão a pedido do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. 03) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 174/2013, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais para desenvolvimento do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 176/2013, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, visa obrigar as
entidades públicas e privadas no âmbito do Município, que recebem verba pública a
manter o Portal de Transparência. Aprovado por unanimidade de votos. 05) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 09/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, visa dar nova definição ao perímetro urbano do Distrito Sede do
Município de Pirassununga e determina outras providências. Aprovado por unanimidade
de votos. 06 – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 10/2013, de
autoria da Prefeita Municipal, visa dar nova definição ao perímetro urbano do Distrito de
Cachoeira de Emas, no Município de Pirassununga e determina outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos. 07) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo nº 15/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, visa dar
nova redação ao Decreto Legislativo nº 94, de 09/09/2004, que institui o Título de
Policial Militar do Ano. Aprovado por unanimidade de votos. 08) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 177/2013, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe
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sobre o Sistema Municipal de Cultura de Pirassununga, Estado de São Paulo, seus
princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus
componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2013, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres
verbais favoráveis das Comissões Permanentes. O Sr. Presidente consultou o Plenário
sobre a votação em Títulos do referido Projeto, sendo aprovado por unanimidade de
votos. Colocado em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o Projeto de Lei nº 177/2013 foi aprovado
por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada. 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 João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. 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.
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