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Ata nº 2801 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
10 de fevereiro de 2015. Ao décimo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2801ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Cícero Justino da Silva, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza
Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista, Dr. 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 2800 da Sessão Ordinária de 03 de fevereiro de 2015, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador João Batista de Souza Pereira, 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. Neste momento o Sr. Presidente suspendeu
os trabalhos por 5 (cinco) minutos, para discussão das proposituras. Reabertos os
trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Revista
Contas, 02 e 03/2015; 02) – Prospecto do IBRAP, sobre o curso nº 323; 03) – Manual do
Senador Fernando Collor, sobre o “Resgate da História”; 04) – Jornal de Negócios, Ano
XXI, nº 251; 05) – Revista Da Associação dos Municípios – AMA da Araraquara,
2014/2015; 06) – Requerimento do Presidente do PSDB Pirassununga, solicita reserva
do Plenário desta Casa de Leis, para realização de sua convenção; 07) – Convite da
Prefeita Municipal, para a 2ª Audiência Pública – Plano de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos, dia 12/02/2015; 08) – Convite da Prefeita Municipal, para a Aula
Inaugural da Hidroginástica “Viva a Vida”, dia 09/02/2015; 09) – Ofício Circular nº
01/2015, da Câmara Municipal da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro/SP,
informa a Mesa Diretora para o Biênio 2015/2016; 10) – Ofício nº 05/2015, da Casa de
São Vicente, informa a Diretoria e Conselho Fiscal, para o mandato de 31/01/2015 a
30/01/2017; 11) – Ofício nº 20/2015, da OAB – Pirassununga, parabenizando a
constituição da Mesa Diretora desta Casa de Leis Eleita para o Biênio 2015/2016; 12) –
Comunicado nº CM000588/2015, do Ministério da Educação, informa a liberação de
recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 263.565,70); 13) –
Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita se há
solicitação do Executivo Municipal ou Ministério Público Local, no ano de 2014,
informando ou dando conhecimento sobre a realização de TAC sobre a implantação do
sistema SESI/SP de ensino; 14) – Requerimento do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, solicita cópia da gravação do vídeo e áudio da Sessão
Ordinária realizada dia 03/02/2015; 15) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, solicita cópia do áudio da parte do expediente, em que o vereador requerente
usou da palavra, na sessão ordinária de 03/02/2015; 16) – Ofício nº 06/2015, da Casa de
São Vicente, solicita certidão que comprove a regularidade do título de Utilidade Pública
desta entidade; 17) – Ofício nº 67/243/15, da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
agradece o apoio prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, desejando um feliz
ano de trabalho em 2015; 18) – Ofício nº 03/2015, do Comandante da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga/SP, encaminha as indicações para o título de “Guarda
Municipal do Ano”: Fábio Carlos da Silva, Messias André Bercke, Edson Aparecido
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Almeida, Eronizio Carlos de Menezes e Edmilton Rodrigo Robocino; 19) – Ofício GAB nº
60/2015, da Prefeita Municipal, solicita a emissão de 2 (duas) vias originais do Atestado
de Mandato, Exercício 2015; 20) – Ofício nº 13/2015, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 10/2014, que visa autorizar inclusão de
nova ação nº 2530 – FMAS – Acessuas – Trabalho, na Lei Municipal nº 4.514, de
29/11/2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) Ofício nº 14/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o
nº 11/2015, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2530 – FMAS – Acessuais –
Trabalho, na Lei nº 4.623, de 20/06/2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 22) - Ofício nº 15/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei
que recebeu o nº 12/2015, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 21.552,00 (vinte e um mil, quinhentos
e cinquenta e dois reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2530 – Convênio
com recurso da União – FMAS – Acessuais - Trabalho. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) – Projeto de
Lei Complementar nº 01/2015, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa
alterar a Lei Complementar 115/2013. 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: 24) - Indicação nº
13/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a poda de algumas árvores que estão
encostando nos fios de energia elétrica, na Avenida São Thiago, em frente ao
reservatório do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP; 25) - Indicação nº
14/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de realizar homenagens aos servidores da Biblioteca
Municipal “Chico Mestre”, realizando eventos que fomentem a leitura e aprendizagem;
26) - Indicação nº 15/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar uma vistoria minuciosa nos
pontos de coleta de reciclagem da Vila Santa Fé, tomando-se as providências devidas;
27) - Indicação nº 16/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar a pintura das lombadas
existentes nas ruas da cidade, bem assim, aquelas existentes nas ruas da Vila Santa Fé,
pois acidentes estão ocorrendo devido dificiente visibilidade por falta de pintura; 28) Indicação nº 17/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar leiras na entrada da Vila Santa
Fé, do lado esquerdo para impedir o despejo de lixo no local; 29) - Indicação nº 18/2015,
de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a construção de um depósito ou lugar específico
para guardar os instrumentos e equipamentos musicais, atrás do prédio do
Conservatório Municipal “Cacilda Becker”; 30) - Indicação nº 19/2015, de autoria dos
Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e Cícero Justino da Silva, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar providências na Avenida Capitão
Antônio Joaquim Mendes, sentido Avenida Newton Prado, não respeitam aqueles
condutores que estão fazendo a rotatória e advindos da Rua Siqueira Campos, ou
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colocação de semáforo, visando minimizar a probabilidade de acidentes no local; 31) Indicação nº 20/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de fazer urgentes melhorias na iluminação
das vielas da Zona Norte; 32) - Indicação nº 21/2015, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de voltar a
apoiar nossos estudantes, fornecendo o auxílio financeiro para seu transporte a outras
cidades, como acontece nos outros Municípios; 33) - Indicação nº 22/2015, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a limpeza do terreno descrito para que não sirva de
criadouro de insetos; 34) - Indicação nº 23/2015, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover um mutirão
de limpeza nos terrenos baldios e sujos existentes nos loteamentos da cidade, iniciandose pelo Bairro Parque Clayton Malaman; 35) - Indicação nº 24/2015, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
promover os reparos necessários no leito asfáltico da Avenida Duque de Caxias Norte,
atendendo pedidos dos Munícipes residentes naquela parte alta da cidade; 36) Indicação nº 25/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de promover os reparos necessários no leito
carroçável da estrada rural, Bairro Bonfim proximidades da EMEIEF (R) “Profª Anna
Mahnic Daniel”, em atenção as reivindicações dos usuários daquela estrada rural; 37) Indicação nº 26/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de promover os reparos necessários no leito
carroçável da estrada rural do Bairro Boa Vista, em atenção aos Munícipes que utilizam
aquela vicinal no seu dia a dia; 38) - Indicação nº 27/2015, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar o
setor de jardinagem promover a revitalização da Praça São Benedito, dando-lhe um
melhor aspecto visual; 39) - Pedido de Informações nº 08/2015, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, sobre a construção do Centro de Convenções “Professor
Doutor Fausto Victorelli” e a reforma da Biblioteca Municipal “Chico Mestre”; 40) - Pedido
de Informações nº 09/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre
imóvel onde funcionava a Casa Abrigo, na Rua XV de novembro; 41) - Pedido de
Informações nº 10/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a
Escola Estadual “Elói Chaves”; 42) - Pedido de Informações nº 11/2015, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a EMEF Professor Próspero Grisi; 43) Pedido de Informações nº 12/2015, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, sobre o Decreto nº 5.344 de
21 de fevereiro de 2014, da Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, que
regulamentou a Lei Municipal nº 4.547 e estabeleceu 180 dias para que as entidades
obedecessem a Lei Federal nº 12.527 de 18 de Novembro de 2011; 44) - Pedido de
Informações nº 13/2015, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Jeferson Ricardo do Couto, Otacilio José Barreiros e Dr. Milton Dimas
Tadeu Urban, sobre informações de que a Municipalidade pretende construir uma Escola
Ambiental no Município, que seria edificado no antigo Posto de Monta; 45) - Pedido de
Informações nº 14/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, sobre empresa que atualmente realiza o corte da vegetação de áreas verdes
e de lazer da Municipalidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar
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Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos requerimentos: 46) – Requerimento nº
17/2015, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais oito
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 09/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder
premiação à Rainha e às Princesas do Carnaval 2015. Aprovado por unanimidade de
votos. 47) – Requerimento nº 18/2015, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos
- “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais oito edis, solicita intercessão da Prefeita
Municipal Cristina Aparecida Batista para junto a permissionária dos transportes coletivos
de Pirassununga, verifique a possibilidade de implantar mais linhas de ônibus na Vila
Santa Fé, nos horários das 17:00, 17:30 e 18:00 horas, em atenção às reivindicações
dos moradores daquela Vila, que foram, verbalmente, endereçadas a este Edil. Aprovado
por unanimidade de votos. 48) – Requerimento nº 19/2015, de autoria dos Vereadores
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Otacilio José Barreiros e Luciana Batista, e
subscrito por mais seis edis, solicita intercessão da Prefeita Municipal Cristina Aparecida
Batista, para que empenhe meios, visando a troca de lâmpadas queimadas nas praças
da Cidade Jardim, uma medida simples, mas que trará melhoras significativas na
segurança desse bairro. Aprovado por unanimidade de votos. 49) – Requerimento nº
20/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais setes edis,
consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Promoção Social, seus
funcionários, aos voluntários e aos órgãos da sociedade civil, no último dia 07 de
fevereiro, foi realizado um belíssimo casamento comunitário no ginásio de esportes da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Aprovado por unanimidade de
votos. 50) – Requerimento nº 21/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal
dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade, pelo Projeto “Viva a Vida”,
no dia 10/02/2015, foi realizada a aula inaugural de Hidroginástica Projeto “Viva a Vida”
da Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e Terceira Idade. Aprovado por
unanimidade de votos. 51) – Requerimento nº 22/2015, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de
congratulações ao Rotary Club de Pirassununga, no último dia 06 de fevereiro o Rotary
Club de Pirassununga completou 75 anos de existência. Aprovado por unanimidade de
votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente consultou ao 1º
Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, se havia Vereador inscrito para falar
no Expediente. Usou da palavra o vereador inscrito, Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, aparteado pelo vereador Cícero Justino da Silva. Inscrito, usou da palavra o
vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. A seguir, o vereador inscrito
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra. Logo após, o vereador
inscrito Otacilio José Barreiros usou da palavra. Usou da palavra, o já inscrito vereador
Cícero Justino da Silva. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente,
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, que assumisse a direção dos
trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra Vereador
inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelos vereadores, Otacilio José Barreiros,
Cícero Justino da Silva e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. A pós o Sr.
Presidente reassumir os trabalhos, o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto usou
da palavra, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Por fim, o já inscrito
vereador João Batista de Souza Pereira, usou da palavra aparteado pelos vereadores:
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Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista, Cícero Justino da Silva,
Otacilio José Barreiros e Jeferson Ricardo do Couto. A seguir, o Sr. Presidente passou a
Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 09/2015,
de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a conceder premiação
à Rainha e às Princesas do Carnaval 2015. Aprovado por unanimidade de votos. 02) PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 181/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
dispõe sobre a licença e proteção necessária ao servidor público municipal para o
exercício das atividades de dirigente sindical e dá outras providências. Foi apresentada a
Emenda nº 01/2015, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de
Lei nº 181/2015, foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda
apresentada. 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 182/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, visa instituir o serviço denominado TÁXI ACESSÍVEL para atender
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 01/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para cessão de estagiários de Curso de
Direito”. Retirado na forma do Artigo 38 do Regimento Interno. 05) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 04/2015, de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar
dispositivos da Lei nº 1.695, de 25 de março de 1986 e suas alterações. Aprovado por
unanimidade de votos. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 05/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Aldeias Infantis SOS Brasil, para transferência de recursos destinados ao
desenvolvimento do Programa de Acolhimento Social à Criança e ao Adolescente,
através da administração do Serviço de Acolhimento Social. Aprovado por unanimidade
de votos. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 07/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, visa criar dispositivos na Lei nº 4.704, de 19 de novembro de 2014,
que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2015. Em
discussão, usaram da palavra os vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, Jeferson Ricardo do Couto, Otacilio José Barreiros e Lorival César Oliveira Moraes
- “Nickson”. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 07/2015, foi aprovado
por (06X03) votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, se havia Vereador inscrito para falar
na Explicação Pessoal. Inscrito usou da palavra o vereador João Batista de Souza
Pereira, aparteado pelo vereador Cícero Justino da Silva. Não havendo mais vereadores
inscritos, o Sr. Presidente convidou os Senhores Edis e a População em Geral, para a 2ª
Audiência Pública – Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, dia
12/02/2015, às 19 horas, no Plenário do Paço Municipal. Em seguida, 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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