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Ata nº 2718 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
02 de abril de 2013. Ao segundo dia do mês de abril do ano dois mil e treze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2718ª 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 2717 da Sessão Ordinária de 26 de março 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. Logo em seguida
o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do
IBRAP sobre os cursos nºs: 03, 04, 05, 10, 28, 29, e 32; 02) – Revista AREA News,
Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, Ano III, nº 05, de 04/2013; 03) –
Revista Fatos da Terra, Ano 10, nº 23, 2012; 04) – Cartão do Deputado Estadual
Orlando Morando, encaminhando mensagem de Feliz Páscoa; 05) – Jornal Giuliani
Nel Mondo, Ano 8, nº 01, de 01 a 03/2013; 06) – Jornal de Negócios, Ano XVIII, nº
227, de 03/2013; 07) – Informativo “Os Republicanos – São Paulo”, de 01 a 03/2013;
08) – Boletim CNM, Publicação da Confederação Nacional de Municípios, de 03/2013;
09) – Convite da Abracam, para a “1ª Mobilização Nacional em Defesa do Mandato do
Vereador”, de 06 a 07/05/2013; 10) – Informativo da Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, sobre o lançamento do
“Informativo 2013”, guia completo com informações sobre os 645 municípios paulistas;
11) – Requerimento de Marcos Alexandre Riviello Balduino, solicitando cópia da Lei nº
4.358/2013, que autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer
natureza e outras receitas concedendo exclusão das multas e juros moratórios e dá
outras providências; 12) – Comunicado nº CM17468/2013, do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros destinados à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 221.039,58); 13) – Convite da Prefeita Municipal e Secretário
Municipal de Cultura e Turismo, para a “Mostra de Teatro Cacilda Becker”, com a
exposição 44 Anos sem Cacilda Becker, dia 05/04/2013; 14) – Convite da Prefeitura
Municipal de Araras e Conselho Regional de Desenvolvimento Rural de Limeira, para
Reunião de Trabalho sobre Programas Governamentais de Compra de Produtos da
Agricultura Familiar (PAA E PNAE), dia 04/04/2013; 15) – Ofício nº 49/2013, da
Câmara Municipal de Piracicaba, encaminhando cópia da Moção de Apelo nº 21/2013,
de autoria do Vereador Carlos Gomes da Silva, solicitando intercessão do Ministro da
Saúde, Dr. Alexandre Padilha, para que inclua na Tabela SUS o tratamento de
Oxigenoterapia Hiperbárica e interceda junto às operadoras de Planos de Saúde ; 16)
– Ofício do Deputado Estadual Campos Machado, encaminhando Moção de Apoio nº
14/2013, ao Senhor José Maria Marin, Presidente da Confederação Brasileira de
Futebol – CBF, contra a total falsidade de declarações atribuídas aquela autoridade,
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no episódio envolvendo a morte do jornalista Wladimir Herzog; 17) – Requerimento do
Vereador Otacilio José Barreiros, solicitando cópia do Pedido de Informações nº
13/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, bem
como da resposta enviada pela Prefeita Municipal, através do Ofício GAB nº
194/2013, objeto de informações financeiras do município; 18) – Requerimento do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia dos
Balancetes Analíticos Financeiros da Prefeitura Municipal, referente aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2013; 19) – Requerimento da Vereadora Luciana Batista,
solicitando cópia do Pedido de Informações nº 13/2013, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, bem como da resposta enviada pela
Prefeita Municipal, através do Ofício GAB nº 194/2013, objeto de informações
financeiras do município; 20) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros,
solicitando cópia do áudio da Reunião realizada nesta Casa com a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE, dia 26/03/2013; 21) –
Ofício GAB nº da Secretária Municipal de Governo, solicitando 02 (duas) cópias
autenticadas do Termo de Posse da Prefeita, a fim de complementar documentação
para formalização de convênio; 22) – Ofício GAB nº 235/2013, da Secretaria Municipal
de Finanças, encaminhando a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, relativo ao Exercício Financeiro de 2012; 23) – Ofício nº 21/2013, da
Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
27/2013, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1432 – Construção de Unidade
de Acolhimento Infanto Juvenil, na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, o Plano
Plurianual para o período de 2010 a 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) – Ofício nº 23/2013, da
Prefeita Municipal de Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
29/2013, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, até o
limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinado a atender a inclusão de
nova ação nº 1432 – Construção de Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil no
orçamento vigente. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 25) – Ofício nº 22/2013, da Prefeita Municipal de
Pirassununga, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 28/2013, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1432 – Construção de Unidade de Acolhimento
Infanto Juvenil, 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; 26) – Projeto de Lei nº
26/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa denominar de
“Maria José Bruno Trevisan”, a Avenida A do Loteamento “Jardim Treviso”, neste
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres. As Indicações e os Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados à Prefeita Municipal: 27) – Indicação nº 274/2013, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de firmar convênio com o Ministério da Pesca e Aquicultura para que a
produção de peixes familiar receba o apoio necessário; 28) – Indicação nº 275/2013,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de promover a instalação de rede de iluminação no campo de
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futebol da Vila Brasil, propiciando assim, condições de se praticar o futebol no período
noturno; 29) – Indicação nº 276/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de providenciar a vistoria e colocação de hidrantes e funcionamento de extintores de
incêndio, se for o caso, nos blocos do Jardim Anversa, visando resguardar
preventivamente eventual incêndio, pois, na situação em que se encontra aquele
Conjunto, as famílias correm perigo de vida em caso de incêndio; 30) – Indicação nº
277/2013, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de entabular convênio com a
Empresa H. P. Segurança Privada & Consultoria Aeronáutica, visando proporcionar
diversos cursos profissionalizantes aos Munícipes, bem assim, aos servidores
municipais, que certamente terão melhores condições de atender a população de
nossa cidade; 31) – Indicação nº 278/2013, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de promover reforma no complexo aquático do CEFE “Presidente
Médici”, para os esportistas disporem de piscina coberta e aquecida, vestiários além
de outras melhorias; 32) – Indicação nº 279/2013, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de determinar os reparos necessários na rede de iluminação da quadra
de tênis e vôlei de areia, existentes no CEFE “Presidente Médici”, possibilitando o uso
daquelas praças esportivas, no período noturno; 33) – Indicação nº 280/2013, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de instalar redutores de velocidade (tachões) nas
imediações da rotatória da Avenida Duque de Caxias Norte, bem como, colocação de
placa “PARE” e pintura de faixas de solo, proporcionando maior segurança para os
motoristas que trafegam por aquele trecho, principalmente no horário de pico, quando
a probabilidade de acidentes são maiores; 34) – Indicação nº 281/2013, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de colocar redutores de velocidade na Rua José Aranha e
Avenida Padre Leo Lunders, bem assim, adequar sinalização de trânsito em toda a
Vila Guilhermina; 35) – Indicação nº 282/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
realizar os reparos necessários no Eco Museu “Profº. Manuel Pereira de Godoy”,
propiciando aos visitantes um melhor aspecto do local; 36) – Indicação nº 283/2013,
de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar a colocação de placas, identificando
a Rua São Judas Tadeu, no Jardim Santa Rita, em atenção aos pedidos dos
moradores; 37) – Indicação nº 284/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
recapear a Alameda Carlos Frederico Gruninger, Bairro do Rosário; 38) – Indicação nº
285/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar a colocação de placas
sinalizadoras na Estrada da Cantareira, indicando que é caminho para Monte Sião;
39) – Indicação nº 286/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
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adequação de toda a sinalização de trânsito, incluindo placas e pintura de solo, em
todos os Bairros da cidade, em especial nos bairros: Jardim São Valentim, Jardim
Redentor, Jardim São Lucas, Jardim das Laranjeiras, Vila Esperança, Parque Clayton
Malaman, Jardim Residence Rio Verde e Jardim Residencial Ferrari, Jardim Veneza II
e Jardim Verona II; 40) – Indicação nº 287/2013, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
realizar melhorias no canteiro central da Avenida Duque de Caxias Norte, bem assim,
do canteiro lateral, em atenção ao reclamo dos moradores da Zona Norte; 41) –
Indicação nº 288/2013, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar a troca
das lâmpadas dos banheiros do campo de futebol do CEFE “Presidente Médici”, bem
como, realizar o corte dos matos das imediações; 42) – Indicação nº 289/2013, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de promover estudos prévios, com a finalidade de implantar o Plano de
Carreira para a Guarda Municipal de nossa cidade, em atenção ao anseio antigo
dessa classe de servidores; 43) – Indicação nº 290/2013, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar
a instalação de um poste de iluminação publica na Rua José Carlos Machado, Vila
Real, em atenção às solicitações dos moradores daquela redondeza; 44) – Indicação
nº 291/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de determinar o setor competente promover os reparos
necessários e limpeza geral dos bueiros existentes nas ruas da Vila Esperança; 45) –
Indicação nº 292/2013, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de criar um trabalho para entrega de refeição às
pessoas vulneráveis socialmente que não podem se dirigir à Cozinha Comunitária,
sobretudo na Vila São Pedro e Vila Santa Fé; 46) – Indicação nº 293/2013, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de atender o legítimo pleito da Associação de Moradores do Jardim São
Valentim para adequação do Centro Comunitário de uso daquela comunidade,
necessitando de manutenção elétrica, calçada ao redor do prédio, construção de
muretas, acabamento das salas e adequação do portão; 47) – Indicação nº 294/2013,
de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de criar em nossa cidade, a Escola da Administração Pública, tendo
por missão formular, implantar e gerir a política de formação e desenvolvimento dos
servidores públicos, nas diversas áreas da Municipalidade; 48) – Indicação nº
295/2013, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de estudar juntamente com a Comissão Municipal
de Trânsito e setores competentes do Poder Executivo: 1) - Alteração da sinalização
no cruzamento das Ruas General Osório e Joaquim Procópio de Araújo, no sentido de
que o fluxo de veículo que por pela trafega siga até a Rotatória Francisco Domingos
sem seccionamento e desvio, invertendo-se mão de direção no trecho onde se
localiza a Biblioteca Municipal Chico Mestre, transformando a mão de direção que
passa defronte a Câmara em estacionamento 45º ou 90º. O ponto de ônibus deverá
se posicionar no canteiro central entre as vias existentes entre a Biblioteca e a
Câmara; 2) - Alteração do fluxo de veículo na Rua José Bonifácio, no trecho entre a
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Avenida Prudente de Moraes e a Avenida Newton Prado, passando a referida via
pública para mão única; 3) - Alteração do fluxo da Rua 13 de Maio, no trecho defronte
a Delegacia de Polícia, invertendo-se a sua mão de direção; 4) - Alteração do fluxo da
Rua Galício Del Nero, no trecho defronte a Prefeitura, invertendo-se a sua mão de
direção, com o reposicionamento do estacionamento defronte o Paço Municipal; 5) Reabertura da passagem no canteiro central da Av. Newton Prado, na esquina com a
Rua Yolanda Del Nero Barco, permitindo a conversão à esquerda para os veículos
que demandam por aquela avenida e pretendam ingressar nesta; 6) - Abertura da
passagem no canteiro central da Av. Newton Prado, na esquina com a Rua Galício Del
Nero, permitindo a conversão à esquerda para os veículos que demandam por aquela
avenida e pretendam ingressar nesta sentido centro; 49) – Pedido de Informações nº
32/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre se há concurso
realizado para a contratação de pintores na municipalidade; 50) - Pedido de
Informações nº 33/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre o
estado da ponte que dá acesso ao lixão, que não esta em condições de ser usada;
51) - 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. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 52) – Requerimento nº
134/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Jornal “O
Movimento”, pelo espaço dedicado para homenagear o saudoso Jornalista Nicolau
Radamés Creti Júnior, falecido dia 23/03/2013. Aprovado por unanimidade de votos;
53) – Requerimento nº 135/2013, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Escola Estadual Coronel Franco, pelos 107 anos de fundação, dia
20/03/2013. Aprovado por unanimidade de votos; 54) – Requerimento nº 136/2013, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações à Empresa FVO Brasília
Indústria e Comércio de Alimentos, pelo excelente trabalho prestado em nosso
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 55) – Requerimento nº 137/2013, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Senhor Luiz Carlos Desideri – Mestre
Luizão, Presidente da Associação dos Praticantes da Arte da Capoeira de
Pirassununga – APACAP pelos 30 anos de existência e pelos eventos realizados.
Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 138/2013, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Jornal “O Movimento” e à “Gráfica Stillo”, pelo realização do
Concurso de Desenho Infantil “Páscoa em Cores”, requerendo ainda, que as
congratulações sejam extensivas aos jurados e à Storil Sol, na pessoa do proprietário
Emerson Carvalho Lourenço. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura
dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Otacilio José Barreiros consultou ao 1º
Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar
no Expediente. Usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Dr. José Carlos Mantovani,
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sendo aparteado pelos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, Milton Dimas Tadeu
Urban, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Luciana Batista e contra
aparteado pelo Vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Usou da palavra, a já inscrita
Vereadora Luciana Batista, sendo aparteada pelos vereadores: Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, Alcimar Siqueira Montalvão, João Batista Pereira de Souza,
Jeferson Ricardo do Couto e contra aparteada pelo vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto
usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores José Carlos Mantovani e Luciana
Batista. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”. Logo após, 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, sendo aparteado pelo Vereador José Carlos Mantovani. Após
o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01)
– Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 20/2013, de autoria do Vereador Dr. José
Carlos Mantovani, que visa denominar de “Prof. Dr. Ivan Salvador Gonçalves de
Carvalho”, a Rua Três, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste município. Aprovado
por unanimidade de votos. 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 23/2013, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que visa
denominar de Benedicto Lapola”, a Rua Dois, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste
Municipio. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Primeira Discussão do Projeto
de Lei nº 25/2013, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa obrigar
a realização do “Teste do Coraçãozinho” - (Exame de Oximetria de Pulso) em todos os
recém-nascidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar
na Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrada a presente sessão, comunicando aos
vereadores e público presente, sobre a Reunião de explanação pelo Senhor Dr. Luiz
Henrique Druziani sobre o “Movimento de Repúdio ao Presídio a 5KM de
Pirassununga”, dia 09/04/2013 - (terça-feira) que antecede a sessão, às 18:30 horas,
comunicando ainda, sobre a Reunião de explanação do Secretário Municipal de
Finanças e Técnicos da Prefeitura Municipal sobre as “Finanças do Município”, dia
03/04/2013, às 18 horas. 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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