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Ata nº 2868 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 05 de julho de 2016. Ao quinto dia do mês de julho de dois mil e dezesseis, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2868ª 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 2867 da Sessão Ordinária de 28 de junho 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 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 a sessão temporariamente
para colheita de assinaturas nas proposituras. Reaberto os trabalhos, o Sr.
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Convite da Secretaria
Municipal de Educação, para a solenidade do “Hasteamento das Bandeiras”, e
“Desfile Cívico na Rua Duque de Caxias”, dia 06/08/2016; 02) – Convite do
Comandante da Academia da Força Aérea, para às Cerimônias de Abertura,
Encerramento e dos Jogos da “L Navamaer”, de 08 a 15/07/2016; 03) – Ofício nº
129/2016, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Núcleo
Piracicaba solicita informação e cópia se for o caso de procedimentos licitatórios que
hajam participado as pessoas Jurídicas que especifica; 04) – Requerimento do
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, solicita a cessão do Plenário desta Casa de
Leis para a realização de Convenção Partidária, dia 04/08/2016; 05) – Informativo 49
do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sobre a campanha “Soldado Sangue
Bom”, dia 23/07/2016; 06) – Informativo da Câmara Municipal de São Paulo, Escola
do Parlamento, sobre os cursos para o mês de 07/2016; 07) – Requerimento do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, solicita cópia reprográfica dos Pedidos de
Informações nºs: 94/2014 e 33/2016, de sua autoria, os quais solicitam informações
sobre os ônibus que transportam as crianças da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirassununga – APAE, bem como, das respectivas respostas
encaminhadas pelo Executivo Municipal por intermédio dos Ofícios GAB nº
924/2014, protocolado em data de 30/10/2014 e 231/2016, protocolado em
09/05/2016; 08) – Ofício nº 103/2016, da Secretaria Municipal da Saúde, encaminha
a ATA da 55ª Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 1º
Quadrimestre de 2016, realizada dia 30/05/2016; 09) – Ofício GAB nº 357/2016, da
Prefeita Municipal, sobre requerimento da Associação dos proprietários do
Residencial Vila Suíça, a respeito de abertura de CEP e denominação das ruas
deste Residencial; 10) – Ofício GAB nº 328/2016, da Prefeita Municipal em atenção
ao 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; 11) – Ofício GAB nº
341/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 65/2016,
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de autoria do vereador Otacilio José Barreiros, a respeito de informações sobre a
demanda de atendimentos no PSF da Vila Santa Fé; 12) – Ofício GAB nº 345/2016,
da Prefeita Municipal em atenção ao 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;
13) – Ofício GAB nº 346/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao 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; 14) – Ofício GAB nº 353/2016, da Prefeita Municipal em
atenção ao 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; 15) – Ofício GAB nº 354/2016, da Prefeita
Municipal em atenção ao 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
respeito de informações sobre o Bairro Recanto dos Colibris; 17) – Ofício GAB nº
355/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 58/2016,
de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre
o estacionamento rotativo no Município; 18) – Ofício GAB nº 358/2016, da Prefeita
Municipal em atenção ao 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; 19) – Ofício
GAB nº 365/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao 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. 20) – Ofício nº 99/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei
que recebeu o nº 75/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do “Projeto Criança
AMMA Fazer Arte”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 21) – Ofício nº 82/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 74/2016, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde da
Família - PSF. 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: 20) - Indicação nº 108/2016, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de implantar em Pirassununga o mesmo sistema de segurança denominado “botão
de pânico”, nos moldes do Município de Limeira, conferindo segurança às mulheres
vítimas de violência, e, para tanto acolha do Anteprojeto de Lei, que “Dispõe sobre a
distribuição de dispositivos de segurança, conhecido como “Botão do Pânico” para
mulheres vítimas de violência sob medida protetiva no Município de Pirassununga e
dá outras providências”; 21) - Indicação nº 109/2016, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de aumentar a referência salarial dos ocupantes dos cargos/empregos: motorista,
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recepcionista, telefonista e ajudante de serviços diversos, em equiparação à
referência fixada aos mesmos cargos/empregos da Câmara Municipal de
Pirassununga, bem assim que se realize o reajuste salarial para todos os servidores
municipais, por medida de justiça; 22) - Indicação nº 110/2016, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de fornecer material adequado ao serviço dos salva vidas de
Cachoeira de Emas, bem assim, estude a possibilidade de proporcionar aumento da
referência remuneratória, por ser medida de justiça a esses profissionais; 23) –
Pedido de Informações nº 76/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre Acordo Coletivo de Trabalho em 01 de março de 2016, da categoria:
motoristas, condutores socorristas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos
de enfermagem, recepcionistas e atendentes do PAM (Pronto Atendimento Médico),
do SAM (Serviço de Ambulância Municipal) e SAMU ( Serviço de Atendimento
Médico de Urgência); 24) – Pedido de Informações nº 77/2016, de autoria dos
vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Otacilio José Barreiros, sobre o FEBOM
(Fundo Especial de Bombeiros); 25) – Pedido de Informações nº 78/2016, de autoria
do vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre aquisição de
equipamentos de Data Show pela municipalidade; 26) – Pedido de Informações nº
79/2016, de autoria do vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, sobre verba
destinada anualmente para o pagamento dos proventos dos médicos plantonistas do
PAM (Pronto Atendimento Médico). Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 27) - Requerimento nº 205/2016, de autoria dos vereadores João
Batista de Souza Pereira e Luciana Batista, subscrito por mais sete edis, para que
seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei
nº 74/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF.
Aprovado por unanimidade de votos; 28) - Requerimento nº 206/2016, de autoria dos
vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, Otacilio José Barreiros, Jeferson Ricardo do
Couto, Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Alicio Galeno Bacarin. Em
discussão, usaram da palavra os vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho e Otacilio José Barreiros. Colocado em votação o Requerimento nº 206/2016
foi aprovado por unanimidade de votos; 29) - Requerimento nº 207/2016, de autoria
do vereador Cícero Justino da Silva, subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Dorival Moraes. Neste momento, o vereador Cícero Justino da Silva, requereu que
fizesse 1 (um) minuto de silêncio a todos os requerimentos de pesar, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação o Requerimento
nº 207/2016, foi aprovado por unanimidade de votos; 30) - Requerimento nº
208/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
sete edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Léo Oliveira para que interceda
pela população dos Bairros Jardim Residence Rio Verde e dos Jardins Ferrari I e II,
destinando emenda parlamentar no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que
serão destinados à construção de uma academia ao ar livre a servir estes Bairros .
-3-

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

Neste momento, o vereador Jeferson Ricardo do Couto, requereu a votação em
bloco dos Requerimentos nºs: 208, 209, 210, 211, 212 e 213/2016, por tratarem do
mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado
em votação o Requerimento nº 208/2016 foi aprovado por unanimidade de votos;
Aprovado por unanimidade de votos; 31) - Requerimento nº 209/2016, de autoria do
vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, solicita
intercessão do Deputado Estadual Léo Oliveira, destinando emenda parlamentar no
importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que serão destinados à construção de
uma quadra poliesportiva no Jardim Millenium. Aprovado por unanimidade de votos.
32) - Requerimento nº 210/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto,
e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Léo
Oliveira, destinando emenda parlamentar no importe de R$100.000,00 (cem mil
reais) que serão destinados à construção de uma quadra poliesportiva na Vila
Belmiro. Aprovado por unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº 211/2016, de
autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis,
solicita intercessão do Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio para que
interceda pela população dos Bairros Jardim Residence Rio Verde e dos Jardins
Ferrari I e II, destinando emenda parlamentar no importe de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) que serão destinados à construção de uma academia ao ar livre a servir estes
Bairros. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº 212/2016, de
autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis,
solicita intercessão do Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio,
destinando emenda parlamentar no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
que serão destinados à construção de uma quadra poliesportiva no Jardim
Millenium. Aprovado por unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 213/2016, de
autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis,
solicita intercessão do Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio,
destinando emenda parlamentar no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) que
serão destinados à construção de uma quadra poliesportiva na Vila Belmiro.
Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 214/2016, de autoria do
vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Lions Clube de Pirassununga, na pessoa
do novo Presidente Alexandre Arana Elmôr, no último dia 29 de junho, realizou a
Assembleia Festiva de Posse da Diretoria 2016/2017. Aprovado por unanimidade de
votos. 37) - Requerimento nº 215/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Divino Abel Barnardi. Aprovado por
unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº 216/2016, de autoria da vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Pirassununga Cristina Aparecida
Batista e à Ilustríssima Senhora Secretária de Direitos Humanos Dra. Sylvia
Buchmann Thomé, no último dia 22 de junho, a Prefeita Municipal de Pirassununga
Cristina Aparecida Batista foi contemplada pela Fundação Abrinq com o Prêmio
Prefeito Amigo da Criança Gestão 2013-2016 em cerimônia que aconteceu na
Câmara dos Deputados, em Brasília. Aprovado por unanimidade de votos. 39) Requerimento nº 217/2016, de autoria dos vereadores Luciana Batista e João
Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
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congratulações à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida
Batista e ao Ilustríssimo Senhor Comandante da Guarda Civil Municipal Sérgio
Antonio da Silva, no último dia 30 de junho, se realizou a entrega oficial da nova
sede da Guarda Civil Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos. 40) - Requerimento nº 218/2016, de autoria do vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família
enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Hélcio Figueira.
Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento nº 219/2016, de autoria do
vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Limeira Paulo
César Junqueira Habich e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Segurança
Pública e Defesa Civil de Limeira Dr. Maurício de Miranda Queiroz, pela participação
no último dia 30 de junho, no “Programa Priscila Munhoz”, conhecido como “Botão
do Pânico”, realizado pela Prefeitura Municipal de Limeira. 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 a vereadora inscrita Luciana
Batista, aparteada pelos vereadores: Otacilio José Barreiros, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, usou da palavra
na tribuna o vereador inscrito Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelo vereador
Cícero Justino da Silva. Inscrito o vereador Alcimar Siqueira Montalvão, concedeu
seu tempo no expediente para o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Usou da palavra na Tribuna, o vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Usou da palavra na
tribuna o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos vereadores
Otacilio José Barreiros, Luciana Batista e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Logo após, o já inscrito vereador Cícero Justino da Silva, usou da palavra na
tribuna, aparteado pelo vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. O
vereador inscrito Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, usou da palavra na tribuna,
aparteado pelos vereadores Cícero Justino da Silva, Otacilio José Barreiros,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e contra aparteado pelo vereador
Cícero Justino da Silva. Dispensou o uso da palavra o vereador inscrito João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Em seguida, usou da palavra o vereador
João Batista de Souza Pereira. Por fim, usou da palavra o vereador inscrito Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do
Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 74/2016, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF. Aprovado por
unanimidade de votos. 02) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 12/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que visa
instituir no Município de Pirassununga o Título de Militar das Forças Armadas do
Ano. 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. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou ao Vice-Presidente vereador Lorival César de Oliveira Moraes “Nickson”, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da
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palavra. Usou da palavra o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. Após o Sr.
Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Por fim, usou da palavra o vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, aparteado pelo vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. 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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