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Ata nº 2876 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 30 de agosto de 2016. Ao trigésimo dia do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2876ª 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 2875 da Sessão Ordinária de
23 de agosto 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. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Jornal Giuliani Nel Mondo, Ano 11, Abri de 2016, nº 02; 02) – Ofício nº 24/2016, do
Partido Socialismo e Liberdade, PSOL Pirassununga, encaminha nota de repúdio ao
aumento dos salários dos vereadores de Pirassununga; 03) – Ofício de André Luiz
Heinzel, encaminhando petição com assinaturas, sobre a revogação dos subsídios
dos Agentes Políticos de Pirassununga; 04) – Convite da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, para o desfile em comemoração ao Dia da Indepência, dia
07/09/2016; 05) – Ofício da Associação dos Proprietários do Jardim Residencial Vila
Suíça, apresentando requerimento que efetuou na Municipalidade sobre o assunto
de indicação de CEP Postal para o Residencial Vila Suíça; 06) – Requerimento de
Marco Antonio Beltran, solicita cópia das 04 (quatro) últimas sessões, das quais
esteve presente como vereador, o Senhor José Carlos Mantovani; 07) – Ofício nº
110/2016, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, solicita a emissão
de Atestado da Câmara Municipal de Exercício Efetivo de Mandato da Prefeita, em 2
(duas) vias, para fins de solicitação de recursos junto ao FEHIDRO; 08) – Ofício nº
25/2016, do Partido Socialismo e Liberdade, solicita cópia dos pareceres e do
Projeto de Lei nº 58/2016, que fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais para o mandato 2017 a 2020, bem assim, do Projeto de
Resolução nº 02/2016, que fixa os subsídios dos Vereadores para a legislatura 2017
a 2020; 10) – Convite do Posto de Atendimento ao Empreendedor de Pirassununga
– SEBRAE/SP, para a palestra de apresentação do Empretec em Pirassununga, dia
13/09/2016; 11) – Requerimento da vereadora Luciana Batista, solicita cópia
reprográfica integral do Projeto de Lei nº 58/2016, que fixa os subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários Municipais para o mandato 2017 a 2020, bem assim, do
Projeto de Resolução nº 02/2016, que fixa os subsídios dos Vereadores para a
legislatura 2017 a 2020; 12) – Requerimento do vereador João Batista de Souza
Pereira, solicita cópia reprográfica dos seguintes documentos: 01) - Projeto de Lei nº
37/2013, de sua autoria, que “visa instituir o Programa de Controle de Natalidade de
Animais Domésticos no Município de Pirassununga e dá outras providências”; 02) Projeto de Lei nº 125/2013, de sua autoria, que “dispõe sobre o registro permanente
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de animais no Município de Pirassununga”; 03) - Projeto de Lei nº 177/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que “visa estabelecer o transporte de pequenos
animais em ônibus municipais e dá outras providências”; 04) - Projeto de Lei nº
165/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a proibição de
abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou
áreas particulares. Institui o Fundo Municipal de Bem Estar Animal e dá outras
providências”; 05) - Projeto de Lei nº 182/2015, de sua autoria, que “proíbe a entrega
de animais capturados nas ruas para instituições e Centros de Pesquisa e Ensino”.
Solicita, ainda, cópia das justificativas e das respectivas leis municipais de todos os
projetos anteriormente elencados; 13) – Requerimento do vereador Jeferson Ricardo
do Couto, solicita cópia reprográfica integral do Projeto de Lei nº 58/2016, que fixa
os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para o mandato
2017 a 2020, bem assim, do Projeto de Resolução nº 02/2016, que fixa os subsídios
dos Vereadores para a legislatura 2017 a 2020; 14) – Requerimento do vereador
Cícero Justino da Silva, solicita cópia dos Pedidos de Informação nºs: 77/2016 e
89/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto e Dr. Otacílio José
Barreiros, através do qual questiona o quanto arrecadado e destinado ao FEBOM
(Fundo Especial de Bombeiros), bem como as respostas oferecidas pelo Poder
Executivo; 15) – Requerimento do vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia
integral da gravação do áudio e vídeo da Sessão Ordinária realizada no dia
23/08/2016 (terça-feira); 16) – Requerimento de Priscila Machado Porto Pinto,
solicita cópia na íntegra do Projeto de Lei que aprovou a Lei Complementar nº
121/2014, que dispõe sobre a nova jornada aplicável aos cargos do quadro do
Magistério Público Municipal que especifica, altera dispositivos legais e da outras
providências; 17) – Ofício GAB nº 462/2016, da Prefeitura 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
463/2016, da Prefeitura Municipal, encaminha nota de esclarecimento referente as
Unidades Habitacionais do Residencial Jardim Santa Clara, na Vila Santa Fé; 19) –
Ofício nº 109/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei
Complementar que recebeu o nº 06/2016, que visa alterar dispositivo da Lei
Complementar nº 143, de 04/04/2016, que visa à regularização de lotes em
desacordo com o previsto na Lei Complementar nº 75, de 28/12/2006 e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 20) – Ofício nº 110/2016, da Prefeita Municipal,
encaminhando o veto total ao Projeto de Lei nº 58/2016, que visa fixar os subsídios
do Prefeito, Vice e Secretários Municipais para o Mandato 2017 a 2020.
Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pertinente à matéria
para dar o parecer; 21) – Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2016, de autoria do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que visa conceder ao Coronel de Infantaria da
Aeronáutica Alexandre Esteves da Silva, o título de “Cidadão Pirassununguense”.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 22) – Projeto de Lei nº 85/2016, de autoria da Mesa Diretora,
que visa fixar os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais para o Mandato
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2017 a 2020. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 23) – Projeto de Resolução nº 03/2016, de autoria
da Mesa Diretora, que visa fixar os subsídios dos vereadores para a Legislatura
2017 a 2020. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir
foram encaminhados à Prefeita Municipal: 24) - Indicação nº 149/2016, de autoria
dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, Cícero Justino da Silva, João Batista de
Souza Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson” e Milton
Dimas Tadeu Urban, para que a Prefeita Municipal, indicam à Mesa Diretora, para
que seja apresentado novo Projeto de Resolução para fixar os subsídios dos
Vereadores para a próxima Legislatura, mantendo o valor do subsídio atual de
R$3.196,69 (três mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos); 25)
– Pedido de Informações nº 91/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, sobre a inclusão da pessoa idosa como
beneficiária do “Projeto Vivaleite” uma vez que o sítio eletrônico desse projeto
estadual assim dispõe: “é o maior programa estadual de distribuição gratuita de leite
pasteurizado do Brasil. Criado pelo Governo do Estado de São Paulo em 1995,
distribui anualmente 90 milhões de litros de leite para crianças e idosos em situação
de insegurança alimentar e vulnerabilidade social” (g.n.); 26) – Pedido de
Informações nº 92/2016, de autoria do Vereador Cícero Justino da Silva, para que a
Prefeita Municipal, sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a que
têm direito os servidores municipais. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 27) - Requerimento nº 264/2016, de autoria dos vereadores Alcimar
Siqueira Montalvão e Luciana Batista, subscrito por mais sete edis, seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado em discussão e votação única na presente sessão
ordinária, o Veto Total aposto pela Prefeita Municipal ao Projeto de Lei n° 58/2016,
de autoria da Mesa Diretora, que fixa os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários
Municipais para o Mandato 2017 a 2020. Aprovado por unanimidade de votos; 28) Requerimento nº 265/2016, de autoria do vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, subscrito por mais sete edis, seja incluído na Ordem do Dia e apreciado
sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei 81/2016, de
autoria da Prefeita Municipal que visa autorizar a inclusão de nova ação nº1580 –
Obras na Nova Captação do Rio do Roque, na Lei 4.514 de 29/11/2013 – Plano
Plurianual de Investimentos para o período 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade
de votos; 29) - Requerimento nº 266/2016, de autoria do vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, subscrito por mais sete edis, seja incluído na Ordem do
Dia e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de
Lei 82/2016, de autoria da Prefeita Municipal que visa autorizar a inclusão de nova
ação nº1580 – Obras na Nova Captação do Rio do Roque, na Lei 4.817 de
02/07/2015 – Diretrizes Orçamentárias de 2016. Aprovado por unanimidade de
votos; 30) - Requerimento nº 267/2016, de autoria do vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, subscrito por mais sete edis, seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei
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83/2016, de autoria da Prefeita Municipal que visa autorizar abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) destinado a atender a nova ação nº 1580 – Obras na Nova
Captação do Rio do Roque. Aprovado por unanimidade de votos; 31) - Requerimento
nº 268/2016, de autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, subscrito por mais
oito edis, se acaso for mantido o Veto Total aposto pela Prefeita Municipal ao
Projeto de Lei n° 58/2016, de autoria da Mesa Diretora, que fixa os subsídios do
Prefeito, Vice e Secretários Municipais para o Mandato 2017 a 2020, seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado em regime de urgência na presente sessão ordinária, o
Projeto de Lei nº 85/2016, de autoria da Mesa Diretora, que fixa os subsídios do
Prefeito, Vice e Secretários Municipais para o Mandato 2017 a 2020, em havendo a
rejeição do Veto pelo Plenário, fica o presente requerimento sem efeito. Aprovado
por unanimidade de votos; 32) - Requerimento nº 269/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, subscrito por mais oito edis, seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência na presente sessão
ordinária, o Projeto de Resolução n° 03/2016, de autoria da Mesa Diretora, que fixa
os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2017 a 2020. Aprovado por
unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº 270/2016, de autoria do vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, subscrito por mais sete edis, solicita informações dos
responsáveis legal da Construtora HGB Ltda. - ME que está realizando a reforma e
fixação de cobertura na Quadra de Esportes de Cachoeira de Emas para que se
dignem informar justificadamente quais os procedimentos adotados para a
implantação da cobertura na quadra, objeto de contratação pelo Poder Público de
serviços de execução de obra. Aprovado por unanimidade de votos; 34) Requerimento nº 271/2016, de autoria do vereador João Batista de Souza Pereira,
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Maria Cristina de Souza Cabral.
Aprovado por unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 272/2016, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao atleta Clayton Fernandes, que alcançou o
título de campeão na categoria marrom leve, no Internacional Master Premium que
aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no último dia 27 de agosto.
Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 273/2016, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações a Associação Regional Pirassununguense de
Esclerose Múltipla – ARPEM, pela realização da terceira edição da Semana pela
Esclerose Múltipla chamada “3ª Semana Faça Valer”, entre os dias 21 e 27 de
agosto. Aprovado por unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº 274/2016, de
autoria de todos os edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento do médico Dr. Arnaldo Landgraf. Neste momento, o
Sr. Presidente solicitou que se fizesse 1 (um) minutos de silêncio em homenagem
aos requerimentos de pesar. Em discussão, usou da palavra o vereador Otacilio
José Barreiros. Colocado em votação o Requerimento nº 274/2016 foi aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente
vereador Alcimar Siqueira Montalvão consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador
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inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o vereador inscrito
Otacilio José Barreiros. Em seguida o já inscrito vereador Milton Dimas Tadeu Urban,
usou da palavra. Em seguida, o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, usou da palavra na tribuna. Logo após, o já inscrito vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra na tribuna. A seguir, o já
inscrito vereador Cícero Justino da Silva, usou da palavra na tribuna, aparteado pelo
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. 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
palavra. Usou da palavra o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. Após o Sr.
Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito João Batista
de Souza Pereira. Por fim, o já inscrito vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, usou da palavra, aparteado pelos vereadores Cícero Justino da Silva e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Neste momento, usou da palavra o
vereador Alcimar Siqueira Montalvão. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do
Dia: 01) - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do Veto Total aposto pela Prefeita
Municipal ao Projeto de Lei n° 58/2016, de autoria da Mesa Diretora, que fixa os
subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais para o Mandato 2017 a 2020. O
Sr. Presidente solicitou ao Secretário que procedesse com a leitura do Veto e do
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Colocado em Discussão e
Votação Única o Veto Total aposto pelo pela Prefeita Municipal ao Projeto de Lei n°
58/2016, foi aprovado por unanimidade de votos. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 85/2016, de autoria da Mesa Diretora, que visa
fixar os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais para o Mandato 2017 a
2020. Em discussão, usaram da palavra os vereadores: Otacilio José Barreiros,
Alcimar Siqueira Montalvão, Luciana Batista, Cícero Justino, João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos
vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Alcimar Siqueira
Montalvão. Colocado em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 85/2016,
foi aprovado por unanimidade de votos. 03) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Resolução nº 03/2016, de autoria da Mesa Diretora, que visa fixar os
subsídios dos vereadores para a Legislatura 2017 a 2020. Aprovado por
unanimidade de votos. 04) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
81/2016, de autoria da Prefeita Municipal que visa autorizar a inclusão de nova ação
nº 1580 – Obras na Nova Captação do Rio do Roque, na Lei 4.514 de 29/11/2013 –
Plano Plurianual de Investimentos para o período 2014 a 2017. Neste momento, o
vereador João Batista de Souza Pereira, requereu a votação em bloco dos Projetos
de Lei nºs: 81, 82 e 83/2016, em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo
seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Primeira e Segunda
Discussão o Projeto de Lei nº 81/2016 foi aprovado por unanimidade de votos. 05) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei 82/2016, de autoria da
Prefeita Municipal que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 1580 – Obras na
Nova Captação do Rio do Roque, na Lei 4.817 de 02/07/2015 – Diretrizes
Orçamentárias de 2016. Aprovado por unanimidade de votos. 06) - PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei 83/2016, de autoria da Prefeita Municipal
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que visa autorizar abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o
limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destinado a atender a nova
ação nº 1580 – Obras na Nova Captação do Rio do Roque. 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. Não havendo 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 da Secretaria da Câmara, que, após aprovada
pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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