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Ata nº 2872 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 02 de agosto de 2016. Ao segundo dia do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2872ª 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 em Exercício Vereador Lorival César de Oliveira
Moraes - “Nickson”, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº
2871 da Sessão Ordinária de 26 de julho 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. A seguir, o Sr.
Presidente em Exercício pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Convite da
Prefeitura Municipal de Pirassununga, para o desfile em comemoração ao
Aniversário da Cidade, dia 06/08/2016; 02) – E-mail do Secretário da A.R.L.S
Cruzeiro do Sul, Jayme Bertazzi Júnior, solicita o envio da lista de Instituições e
Autoridades em nosso Município, com a finalidade de informar a nova Administração
da Loja para o Mandato 2016/2017; 03) – Informativo da Câmara Municipal de São
Paulo, sobre a programação dos cursos da Escola do Parlamento programados para
Agosto de 2016; 04) – Convite da Assessoria de Comunicação da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para a abertura da Exposição de Artes Visuais “Os Orisá
e Suas Origens Culturais”, dia 03/08/2016; 05) – Ofício de Cláudia Albers Avóglio,
acusa e agradece a outorga de Título de “Cidadã Pirassununguense”, concedido
através do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2014, de autoria do vereador Milton
Dimas Tadeu Urban, comunicando que não poderá participar da Sessão Solene que
será realizada dia 01/09/2016; 06) – Convite do Campus USP “Fernando Costa”,
para a solenidade de inauguração do Sistema de Inspeção Estadual do Laticínio
(SISP) e de outras instalações, dia 12/08/2016; 07) – Requerimento do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia do Pedido de
Informações nº 45/2015, de sua autoria, sobre a construção de uma escola de tempo
integral no bairro Jardim Treviso, bem como da resposta encaminhada pela Prefeita
Municipal, por intermédio do Ofício GAB nº 346/2015; 08) – E-mail do Sindicato dos
Servidores Municipais de Pirassununga, comunica novo endereço de atendimento a
partir do dia 01/08/2016; 09) – Convite do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, para a palestra “Conheça o Tribunal de Contas”, dia 12/08/2016; 10) –
Requerimento de Lawrence Bianchini Barnabé Waclawiak, solicita autorização para
produzir captura audiovisual dos trabalhos da Câmara Municipal nos dias em que
esses ocorrem; 11) – Ofício da Prefeita Municipal, encaminhando a Estimativa da
Receita para o Exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Pirassununga em
conformidade com o Artigo 12, inciso 3º da Lei Complementar nº 101/2000 ; 12) –
Boletim Grifon, Edição de 26/07/2016, sobre os Comunicados do Tribunal de Contas
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do Estado de São Paulo, nºs: 19/2016 (Contribuição Previdênciária e Pasep,
compensação de créditos tributários); e 20/2016 (Questionário - Serviços de Obras e
Engenharia); 13) – Memorando da Visão Assessoria, Consultoria e Planejamento
Ltda, sobre o Comunicado nº 20/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, referente ao Questionário “Serviços e Obras de Engenharia”; 14) – Ofício
GAB nº 410/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº
86/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre
a Lei Complementar nº 121, de 14 de fevereiro de 2014, que regulamentou a jornada
aplicável aos cargos de magistério público municipal; 15) – Ofício GAB nº 412/2016,
da Prefeita Municipal em atenção ao 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); 16) – Ofício GAB nº
413/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 82/2016,
de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre
reclamações de moradores do Jardim Rosim, mais especificamente na Rua Jaime
Dolfini; 17) – Ofício GAB nº 414/2016, da Prefeita Municipal, em atenção ao 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); 18) – Ofício GAB nº 407/2016, da
Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 78/2016, de autoria do
vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre aquisição de
equipamentos de Data Show pela municipalidade; 19) – Ofício GAB nº 384/2016, 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 GAB nº
415/2016, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 81/2016,
de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre área de
terras onde hoje se encontram o Centro Paula Souza e Avenida Padre Antonio Van
Ess; 21) – Ofício GAB nº 417/2016, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 85/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre o falecimento de jovem, de 18 anos, dia 02 de maio de 2016, nas
dependências do Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, com quadro semelhante à tuberculose, ou ainda semelhante à Gripe
H1N1; 22) – Ofício nº 107/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 83/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 1580 – Obras na
Nova Capitação do Rio do Roque. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) – Ofício nº 105/2016, da
Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 82/2016, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 1580 – Obras na Nova Capitação do Rio do
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Roque, na Lei 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; 24) – Ofício nº 106/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 81/2016, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 1580 – Obras na Nova Capitação do Rio do Roque, na Lei
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. As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram
encaminhados à Prefeita Municipal: 25) - Indicação nº 122/2016, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar os serviços necessários visando solucionar o problema de
raiz da árvore que se localiza na Rua Pedro Zanini, nº 125, Jardim Velloso, que além
de estar danificando o calçamento público, poderá danificar a piscina do proprietário
no imóvel citado; 26) - Indicação nº 123/2016, de autoria do Vereador Cícero Justino
da Silva, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de fornecer aos
estudantes que estagiam não apenas a passagem para transporte até a unidade
escolar mas também, passagem com valor reduzido para se dirijam ao local de
estágio; 27) - Indicação nº 124/2016, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio e Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
encaminhar o Ante-Projeto de Lei anexo, que visa instituir a “Semana Municipal de
Luta Contra a Violência Sobre a Mulher”, por ser medida social e de saúde pública ;
28) - Indicação nº 125/2016, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio e
Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de desencadear
campanha preventiva, dando ciência aos motoristas das alterações que serão
realizadas referente ao horário de estacionamento da Avenida Newton Prado,
evitando-se surpresas aos motoristas e multas precipitadas, sem o prévio aviso do
Poder Público; 29) - Indicação nº 126/2016, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar o fechamento
do canteiro central existente na Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes, defronte
ao Departamento de Estradas de Rodagem – D.E.R., minimizando a probabilidade
de acidentes; 30) - Indicação nº 127/2016, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de firmar parceria com a
Faculdade de Tecnologia, Ciências e Educação – FATECE para realização de curso
pré-vestibular acessível à população economicamente carente; 31) - Indicação nº
128/2016, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja feita
a sinalização de solo do estacionamento reservado à pessoa idosa, na Rua Siqueira
Campos, defronte ao número 1.740; 32) - Indicação nº 129/2016, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja feita a sinalização de solo com a
inscrição “PARE” na confluência da Rua Capitão Maneco com Rua da Saudade; 33)
- Indicação nº 130/2016, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar um ponto de luz na área
pública de lazer. localizada na Rua Guido Trevisan, Jardim Itália; 34) - Indicação nº
131/2016, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
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verifique a possibilidade de construir uma rotatória na estrada municipal que dá
acesso à Industria Müller de Bebidas e ao Posto Graal para evitar acidentes no local;
35) - Indicação nº 132/2016, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a colocação de mais duas
bocas de lobo na Rua Simão Boller, Centro, uma de frente para a outra, nas
proximidades da esquina com Rua Coronel Franco; 36) - Indicação nº 133/2016, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a limpeza da área verde presente na Vila Guilhermina; 37)
– Pedido de Informações nº 89/2016, de autoria dos vereadores Jeferson Ricardo do
Couto e Otacilio José Barreiros, sobre o repasse de verbas que deveriam ser
destinadas ao FEBOM (Fundo Especial de Bombeiros); 38) – Pedido de Informações
nº 90/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
sobre a aquisição de bens e serviços pela Prefeitura Municipal de Pirassununga. Em
seguida, o Sr. Presidente em Exercício solicitou ao Vereador João Batista de Souza
Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 39) - Requerimento nº
247/2016, de autoria do vereador Cícero Justino da Silva, subscrito por mais sete
edis, solicita intercessão da Deputada Estadual Márcia Aparecida Ovejaneda Lia
destinando emenda parlamentar no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) para a construção de uma praça de lazer no Jardim Ferrari, II, trazendo
grande benefício à população local. Em discussão, usou da palavra o vereador
Cícero Justino da Silva. Colocado em votação o Requerimento nº 247/2016 foi
aprovado por unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº 248/2016, de autoria do
vereador Cícero Justino da Silva, subscrito por mais sete edis, solicita intercessão da
Deputada Estadual Márcia Aparecida Ovejaneda Lia destinando emenda
parlamentar no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o
asfaltamento das ruas da Zona Norte de Pirassununga. Aprovado por unanimidade
de votos; 41) - Requerimento nº 249/2016, de autoria do vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Ronaldo Walter Schulze. Neste momento, o vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, requereu que fizesse 1 (um) minuto de silêncio ao requerimento de
pesar, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação
o Requerimento nº 249/2016, foi aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi
realizado 1 (um) minuto de silêncio no Plenário. 42) - Requerimento nº 250/2016, de
autoria da vereadora Luciana Batista, subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações ao Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, pela
realização da sinalização de solo da Rua Duque de Caxias Norte. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente em
Exercício vereador Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson” consultou o Sr.
Secretário, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra o
vereador inscrito Milton Dimas Tadeu Urban. Neste momento, assumiu a Presidência
dos trabalhos o vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Em seguida o já inscrito
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra na tribuna.
Em seguida, o já inscrito vereador Otacilio José Barreiros, usou da palavra na
tribuna, aparteado pelo vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo
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após, o já inscrito vereador Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra. Usou da
palavra na tribuna o vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”.
Em seguida, o já inscrito vereador João Batista de Souza Pereira usou da palavra. A
seguir, a vereadora inscrita Luciana Batista usou da palavra. Por fim, o vereador
inscrito Cícero Justino da Silva usou da palavra na tribuna, aparteado pelos
vereadores João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” e Luciana Batista. A
seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 77/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa instituir a campanha
“Prevenção e Atenção à Violência Intrafamiliar e de Gênero”, como forma de ampliar
a possibilidade de mais pessoas entrarem em contato com os diversos aspectos da
violência intrafamiliar e de gênero e como apoio às lideranças comunitárias, para
ajudar na sua erradicação, no âmbito do Município de Pirassununga e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 78/2016, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe
sobre a distribuição de dispositivo de segurança, conhecido como “Botão do Pânico”
para mulheres vítimas de violência sob medida preventiva no Município de
Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 79/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação Beneficente Instituto Vida Renovada, visando a execução de projeto de
cooperação técnica ao projeto educacional do Programa Minha Casa Minha Vida –
Oficinas Socioeducativas e Workshops e Curso de Geração de Renda aos
moradores do Residencial Jardim Santa Clara. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 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 1º
Secretário, vereador João Batista de Souza Pereira, que assumisse a direção dos
trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. Usou da palavra o vereador
inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelo vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da
palavra o vereador inscrito Cícero Justino da Silva. Logo após, o vereador inscrito
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho usou da palavra. Por fim, a vereador
inscrita Luciana Batista usou da palavra. 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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