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Ata nº 2864 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
07 de junho de 2016. Ao sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2864ª 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, Milton
Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Havendo número legal, o Sr. Presidente
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, declarou abertos os trabalhos e colocou em
discussão a Ata nº 2863 da Sessão Ordinária de 31 de maio de 2016, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida o Senhor Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse
com a leitura do Expediente. Neste momento o Vereador Otacilio José Barreiros
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 a sessão temporariamente, para colheita de assinaturas nas
proposituras. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP sobre o curso nº 515; 02) – Jornal da
Fequimfar, Ano XVI, nº 125; 03) – Informativo nº 41/2016, do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, sobre a comemoração do Dia do Peacekeeper, dia 29/05/2016;
04) – Convite do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo, para palestra sobre o Projeto de Lei nº 257/2016,
de autoria do Executivo Federal, dia 30/05/2016; 05) – E-mail da Câmara Municipal de
São Paulo, sobre o curso “A Produção Legislativa do Poder Executivo”, de 06 a
27/06/2016; 06) – E-mail da Câmara Municipal de São Paulo, sobre o Ciclo de
Debates, “Financiamento de campanhas limpas, transparentes e participativas, dia
10/06/2016; 07) – Convite da Academia da Força Aérea, para a Solenidade de Entrega
de Espadins aos Cadetes da Turma Asterion, dia 01/07/2016; 10) – Informativo nº
42/2016, do 13 Regimento de Cavalaria Mecanizado, convida para o Campeonato do
Exército de CCE – Concurso Completo de Equitação, dias 03, 04 e 05/06/2016; 11) –
Convite da Câmara Municipal de Aguaí, para o Encontro de Agentes Públicos de
Câmaras Municipais, dia 08/06/2016; 12) – Comunicado nº CM043835/2016, do
Ministério da Educação, informa a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 283.120,02); 13) – Ofício nº 1448/2016, do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, sobre o Processo TC-1723/010/12, que trata do
exame da Prestação de Contas de repasses públicos ao terceiro setor concedidos
pela Prefeitura Municipal de Pirassununga à Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, referente ao Exercício de 2011; 14) – Ofício º 19/2016,
do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, propõe Emenda ao Projeto
de Lei nº 53/2016, que “dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências”; 15) – Ofício nº 87/2016, da
Secretária Municipal da Saúde, solicita a gravação do áudio da 55ª Audiência Pública
da Saúde, realizada dia 30/05/2016; 17) – Ofício nº 36/2016 da Procuradoria Geral do
Município, encaminha Termo de Ajuste nº 09/2016, entabulado com a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga; 18) – Ofício nº 37/2016 da
Procuradoria Geral do Município, encaminha Termo de Convênio nº 11/2016,
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entabulado com a “Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga”; 19) –
Requerimento do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, solicita cópia reprográfica do
Pedido de Informações nº 122/2015, sobre a demarcação de vagas na área azul, bem
como da respectiva resposta, encaminhada pelo Executivo Municipal por intermédio
do Ofício GAB nº 823/2015; 20) – Requerimento do vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicita cópia reprográfica do Requerimento nº 151/2016, de autoria do
Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, o qual solicita à Senhora Prefeita Municipal a
disponibilização para a Secretaria Municipal de Saúde de verba no importe de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), para a realização de procedimentos cirúrgicos e
exames, no intuito de possibilitar uma melhora na expectativa de vida dos pacientes
que esperam, há meses, por tais procedimentos; 21) – Requerimento do vereador
Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia reprográfica do Requerimento nº 152/2016,
de autoria dos vereadores Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, o qual versa sobre Moção de Apelo à Senhora Prefeita Municipal, para
que estude a possibilidade de cancelamento do show da dupla Chitãozinho e Xororó
na Semana Nenete de Música Caipira, procedendo-se à recisão do contrato,
substituindo-se a famosa dupla sertaneja por cantores da terra; 22) - Requerimento do
vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia reprográfica do Pedido de
Informações nº 122/2015, de autoria desta Presidência, o qual solicita informações
sobre a demarcação de vagas na área azul, bem como da respectiva resposta,
encaminhada pelo Executivo Municipal por intermédio do Ofício Gab. Nº 823/2015; 23)
– Ofício nº 88/2016, da Secretaria Municipal da Saúde, em atenção a Indicação nº
79/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a troca das
lâmpadas da sala de reunião, da Unidade Básica de Saúde da Vila Santa Fé; 24) –
Ofício GAB nº 293/2016, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações
nº 45/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
sobre editais de chamamento para a contratação de passeio de trenzinho aos
domingos em Cachoeira de Emas, assinados pela Secretária Municipal de Governo;
25) – Ofício nº 79/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 69/2016, que 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. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) – Ofício nº 90/2016, da
Prefeita Municipal, solicita a retirada do Projeto de Lei protocolado nesta Casa de Leis,
sob o nº 759, que visa alterar dispositivos da Lei Complementar nº 76, de 15/02/2007,
que dispõe sobre o Zoneamento Urbano e Rural do Município de Pirassununga; 27) –
Ofício nº 91/2016, da Prefeita Municipal, encaminha Mensagem Aditiva ao Projeto de
Lei nº 61/2016, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2544 – 60º Jogos
Regionais da 3ª Região Esportiva, 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; 28) – Ofício nº 92/2016, da
Prefeita Municipal, encaminha Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 62/2016, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2544 – 60º Jogos Regionais da 3ª Região
Esportiva, na Lei Municipal nº 4.817, de 02/07/2015, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2016. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Ofício nº 93/2016, da Prefeita
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Municipal, encaminha Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 63/2016, que visa
autorizar o Poder Executivo abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até
o limite de R$ 364.920,00 (trezentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinte reais),
destinado a atender abertura de nova ação nº 2544 – 60º Jogos Regionais da 3ª
Região Esportiva. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 30) – Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2016, de
autoria do vereador Cícero Justino da Silva, que visa conceder a Senhora Dauzir
Trevillato Sundfeld, o título de “Cidadã Pirassununguense”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
31) – Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2016, de autoria do vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que visa conceder ao Coronel Intendente Gabriel Domingos Barreto
Soares, o título de Cidadão Pirassununguense. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Projeto
de Decreto Legislativo nº 11/2016, de autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
que visa conceder ao Suboficial Marcos Vinicio da Silva, o título de Cidadão
Pirassununguense. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedido de Informação a seguir
foram encaminhados à Prefeita Municipal: 33) - Indicação nº 84/2016, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar o recapeamento das ruas da Vila Santa Fé; 34) - Indicação
nº 85/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a pintura de faixa de pedestres defronte
da Escolinha Infantil Sonho de Criança; 35) - Indicação nº 86/2016, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a limpeza do terreno situado na Rua Dorival Malaman, nº
716, Jardim Bela Vista, bem assim, autuar o proprietário sobre a necessidade
constante de limpeza; 36) - Indicação nº 87/2016, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar
urgentemente a vistoria e corte de árvores secas presentes na Rua Nicola Canônico,
Jardim Parque dos Eucaliptos; 37) - Indicação nº 88/2016, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
implantar na Vila Belmiro uma academia ao ar livre, em benefício aos moradores do
bairro e adjacências; 38) - Indicação nº 89/2016, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de que se evite
qualquer dúvida sobre o direito do cidadão Pirassununguense Maestro Arnaldo Neto,
que tem feito um grande trabalho social, estimulando em nossas crianças e jovens o
gosto pela música, através dos grupos de fanfarras, seja ele autorizado a utilizar-se do
referido espaço público nos dias e horários mencionados para o desenvolvimento de
suas atividades de notório apelo social; 39) – Pedido de Informações nº 54/2016, de
autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, a respeito de informações sobre os
lotes do terreno localizado ao lado da Santa Casa de Pirassununga; 40) – Pedido de
Informações nº 55/2016, de autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, a
respeito de informações sobre o que foi noticiado pelo Executivo que seria instalado
um Polo Empresarial na Vila Santa Fe; 41) – Pedido de Informações nº 56/2016, de
autoria dos vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, Otacilio José Barreiros, Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson” e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a
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respeito de informações sobre o Bairro Recanto dos Colibris; 42) – Pedido de
Informações nº 57/2016, de autoria dos vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e
Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre as luzes do campo de
futebol Vila Santa Fé; 43) – Pedido de Informações nº 58/2016, de autoria do vereador
Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre o estacionamento rotativo
no Município; 44) – Pedido de Informações nº 59/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações sobre
alimento denominado “nutri” que é usado para alimentar paciente com sonda,
fornecido pela Secretaria Municipal de Promoção Social; 45) – Pedido de Informações
nº 60/2016, de autoria dos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, a respeito de informações sobre o Programa
Pirassununga na TV na emissora canal 53 e 58 (antiga TV Mix); 46) – Pedido de
Informações nº 61/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, a respeito de informações sobre os reclamos por falta de limpeza no
Jardim Millenium; 47) – Pedido de Informações nº 62/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações sobre as
contratações de servidores aprovados em concurso, bem assim para cargos
comissionados e cargos de confiança, realizadas nos últimos 12 (doze) meses; 48) –
Pedido de Informações nº 63/2016, de autoria do vereador Dr. Milton Dimas Tadeu
Urban, a respeito de informações sobre os Centros de Atenção Psicossocial presentes
na cidade: CAPSI, CAPSi e CAPSad; 46) – Pedido de Informações nº 64/2016, de
autoria do vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, a respeito de informações sobre a
implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no Município; 49) – Pedido de
Informações nº 65/2016, de autoria do vereador Otacilio José Barreiros, a respeito de
informações sobre a demanda de atendimentos no PSF da Vila Santa Fé. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 50) - Requerimento nº 158/2016, de autoria
da vereadora Luciana Batista, subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, a Mensagem Aditiva ao Projeto de
Lei nº 61/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 2544 – 60º Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva, na Lei Municipal nº
4.514, de 29/11/2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado
por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 159/2016, de autoria da vereadora
Luciana Batista, subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia
e apreciado sob regime de urgência, a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
62/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2544 – 60º Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva, na Lei Municipal nº 4.817, de
02/07/2015, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. Aprovado por
unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 160/2016, de autoria da vereadora
Luciana Batista, subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia
e apreciado sob regime de urgência, a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
63/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 364.920,00
(trezentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinte reais), destinado a atender
abertura de nova ação nº 2544 – 60º Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva.
Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 161/2016, de autoria da

-4-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

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 Decreto Legislativo nº
09/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa conceder ao
Senhor Luiz Carlos Motta, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 162/2016, de autoria dos vereadores
Alcimar Siqueira Montalvão e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis,
encaminhando Moção de Apoio à Campanha Salarial dos Professores da Rede
Pública Estadual/2016, que reivindica a reposição de 16% de reajuste salarial,
acumulada pela ausência de reajustes ou sub-reajustes. Aprovado por unanimidade
de votos; 55) - Requerimento nº 163/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à Diretora
da Merenda Escolar Silvia Helena Moraes Samora Camargo, que, com pouco tempo à
frente desse setor, organizou, alcançando maior produtividade aos trabalhos.
Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 164/2016, de autoria dos
vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao atleta
Tallys Bruno Trevisan. O jovem bombeiro militar lotado em Pirassununga, fez brilhar o
nome de nossa cidade no Campeonato Field com Arco que aconteceu em São Bento
do Sapucaí, no mês de maio, conquistando o 3º lugar da competição. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 165/2016, de autoria do vereador Dr.
Milton Dimas Tadeu Urban, e subscrito por mais nove edis, solicita intercessão do
Deputado Estadual Álvaro Batista Camilo para que interceda por Pirassununga, em
especial, pela Guarda Civil Municipal, visando a liberação de recursos para a
aquisição de 02 (duas) novas viaturas a esta importante Corporação. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 166/2016, de autoria do vereador Dr.
Milton Dimas Tadeu Urban, e subscrito por mais nove edis, solicita intercessão do
Deputado Estadual Álvaro Batista Camilo para que interceda por Pirassununga,
visando a liberação do importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem destinados
na realização de cerca de 700 (setecentos) exames de ultrassom. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente
Alcimar Siqueira Montalvão consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para
falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o vereador inscrito Dr. Milton Dimas
Tadeu Urban, aparteado pelos vereadores Luciana Batista e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Em seguida, usou da palavra na tribuna o vereador inscrito
Otacilio José Barreiros. Logo após, o vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, usou da palavra na tribuna. Dispensou o uso da palavra o vereador
inscrito Jeferson Ricardo do Couto. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao VicePresidente vereador Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson”, que assumisse a
direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. Usou da palavra o
vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelos vereadores: Cícero
Justino da Silva, Otacilio José Barreiros e contra aparteado pelo vereador Cícero
Justino da Silva. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra na
tribuna o vereador inscrito Cícero Justino da Silva, aparteado pela vereadora Luciana
Batista. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) - SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 65/2016, de autoria do Vereador Lorival Cesar
Oliveira Moraes - “Nickson”, que visa autorizar o Executivo Municipal a instituir o Dia
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Municipal do Leonismo. Aprovado por unanimidade de votos. 02) - SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2016, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos – “Gilberto Santa Fé”, visa conceder ao Senhor Paulo Tadeu
de Oliveira, o título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade de votos. 03) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 61/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2544 – 60º Jogos
Regionais da 3ª Região Esportiva, na Lei Municipal nº 4.514, de 29/11/2013, o Plano
Plurianual para o período de 2014 a 2017. Foi apresentada pela Prefeita Municipal, a
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 61/2016. Neste momento o vereador João
Batista de Souza Pereira, solicitou votação em bloco dos Projetos de Lei nºs: 61, 62 e
63/2016, em razão de tratarem do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Em seguida, o vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitou a leitura das Mensagens Aditivas aos Projetos de Lei nºs: 61, 62
e 63/2016, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, que procedesse a leitura das Mensagens Aditivas. Após a
leitura das Mensagens Aditivas pelo Secretário, o Senhor Presidente colocou em
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO, a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
61/2016, a qual foi aprovada por unanimidade de votos, ficando prejudicado o Projeto
original. 04) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 62/2016, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2544 – 60º
Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva, na Lei Municipal nº 4.817, de 02/07/2015, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. Foi apresentada pela
Prefeita Municipal a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 62/2016. Em PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO, a Mensagem Aditiva foi aprovada por unanimidade de votos,
ficando prejudicado o Projeto original. 05) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 63/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
404.950,00 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), destinado a
atender abertura de nova ação nº 2544 – 60º Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva.
Aprovado por unanimidade de votos. Foi apresentada pela Prefeita Municipal a
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 63/2016 (R$ 364.920,00), de autoria do
Executivo Municipal. Em PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO, a Mensagem Aditiva
foi aprovada por unanimidade de votos, ficando prejudicado o Projeto original. 06) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2016,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa conceder ao Senhor Luiz
Carlos Motta, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de
votos. 07) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar n° 02/2016, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a desafetar imóvel
que especifica e dá outras providências. Adiada a apreciação por 1 (uma) sessão a
pedido do vereador Otacilio José Barreiros.08) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei Complementar n° 03/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa instituir
subordinação de Órgãos e Servidores Públicos à Secretaria Municipal de Segurança
Pública e dá outras providências. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2016, a
qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em PRIMEIRA DISCUSSÃO o Projeto de Lei Complementar
n° 03/2016, foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda corretiva
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apresentada. 09) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 53/2016, de autoria
da Prefeita Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências. Neste momento, o vereador
Otacilio José Barreiros, requereu que a apreciação das Emendas fossem realizadas
na Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 53/2016, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. O vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
requereu que fossem disponibilizadas as Emendas a todos os vereadores para que
possam fazer vista. O Sr. Presidente, solicitou a colaboração dos Edis para que
procurem a Assessoria Legislativa para providências de suas Emendas. A seguir, o
vereador João Batista de Souza Pereira, requereu que fosse realizada a votação em
capítulos do Projeto de Lei nº 53/2016, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 53/2016, foi aprovado
por unanimidade de votos. 10) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
66/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando
o desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Família PAIF. Aprovado por
unanimidade de votos. 11) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 67/2016, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Associação Beneficente Vida Renovada. Aprovado por unanimidade de 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. 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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