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Ata nº 2883 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 18 de outubro de 2016. Ao décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2883ª 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 2882 da Sessão Ordinária de
11 de outubro de 2016, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada.
Em seguida o Senhor Presidente solicitou à 2ª Secretária, Vereadora Luciana
Batista, 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, Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Boletim Grifon
Brasil, Edições: 17/10/2016 (referente ao Processo n° RO-001158480.2015.5.15.0136 que versa sobre pagamento de diferenças salariais decorrentes
de desvio funcional); e 18/10/2016 (sobre a Pauta da 9ª Reunião Ordinária, da
Comissão de Educação e Cultura do TCE-SP; e Ofício n° 385/2016 da Câmara
Municipal de Pirassununga, que encaminhou o Requerimento n° 162/2016, de
autoria dos vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e Otacilio José Barreiros,
referente à Moção de Apoio à campanha salarial dos professores da Rede Estadual
de Ensino); 02) – Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, para o “I Encontro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência”, dia 18/10/2016; 03) – Ofício de Claudia Albers Avóglio, acusa e
agradece o recebimento da outorga do título de “Cidadã Pirassununguense”
concedido pelo Decreto Legislativo n° 244/2015, de autoria do vereador Milton
Dimas Tadeu Urban, informando os motivos de não poder receber homenagem na
Sessão Solene de 10/11/2016; 04) – Ofício do Presidente da Câmara,
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 09/2016;
05) – Ofício n° 612/2016-1, do Ministério Público do Estado de São Paulo,
solicitando informações a respeito das providências tomadas sobre a Ação Civil
Pública proposta ao Canil Municipal; 06) – Ofício n° 56/2016, da Procuradoria Geral
do Município, solicitando informações sobre o aumento salarial concedido aos
servidores camarários ocupantes do cargo de Ajudante de Serviços Diversos; 07) –
Comunicado GP n° 27/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informa
que se encontra disponível no Portal de Sistemas o Módulo “Concursos e Seleções”,
desenvolvido para dar atendimento ao previsto no art. 52, III, das Instruções
Consolidadas n° 02/2016 deste Tribunal; 08) – E-mail de Sérgio Eduardo Sakall,
solicita informações sobre o texto do Projeto de Lei n° 109/2007 de autoria do então
vereador Valdir Rosa, que visa denominar de “Octávio de Freitas Filho” à Rua 02 do
Loteamento Empresarial e Industrial denominado “Pólo Industrial Guilherme Müller
Filho”, neste Município; 09) – Requerimento do vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, solicita cópia reprográfica dos seguintes documentos: 01)
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Pedido de Informações nº 01/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, com a respectiva resposta encaminhada pelo Executivo Municipal, por
intermédio do Ofício Gab. nº 113/2015; 02) Pedido de Informações nº 119/2015, de
autoria dos Vereadores Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Jeferson Ricardo do Couto,
com a respectiva resposta encaminhada através do Ofício Gab. nº 773/2015; 03)
Pedido de Informações nº 138/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, acompanhado da resposta através do Ofício Gab. nº 875/2015 e 04) Pedido
de Informações nº 62/2016, de sua autoria, com a resposta ofertada pelo Executivo
Municipal, por intermédio do Ofício Gab. nº 328/2016, todos referentes aos cargos
comissionados/cargos de confiança da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 10) –
Ofício n° 55/2016, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de Ajuste
ao Convênio n° 21/2016, entabulado com a “OSCIP Ajuda para o Animal”; 11) –
Ofício GAB n° 524/2016, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 97/2016, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, sobre
veículos de transportes de pacientes que estão sem condições de tráfego; 12) –
Ofício n° 15-16 da Secretaria Municipal de Finanças, solicitando cópia do áudio
referente a Audiência Pública das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2016,
realizada dia 26/09/2016; 13) - Ofício nº 132/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 104/2016, que visa redenominar
para Procurador Municipal, o emprego permanente mensalista de Advogado,
constante do Anexo II da Lei n° 1.695, de 25/03/1986 e suas alterações posteriores.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 14) - Ofício nº 134/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 106/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a
firmar convênio com Hospitais Filantrópicos, em ação conjunta com outros
Municípios e com o Governo do Estado de São Paulo, através do Programa
Estadual “Pró-Santa Casa II”, para os fins que menciona e dá outras providências .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 15) - Ofício nº 130/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 105/2016, que visa incluir dispositivos na Lei n°
1.695, de 25/03/1986, conforme específica. 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: 16) - Indicação nº 162/2016, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Mores - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de regular
a proibição do uso dos equipamentos de ginástica da sede da Guarda Civil Municipal
durante o horário de trabalho do membro dessa corporação; 17) - Indicação nº
163/2016, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar seja realizada a manutenção da iluminação da
Praça Elvira Bernardochi Aldriguetti, Jardim Veneza II; 18) - Indicação nº 164/2016,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de recolocar placa de 'proibido estacionar' de um dos lados da Rua
Orlando Tuckumantel, Jardim Cidade Nova, em trechos em que essa rua é mais
estreita com grande fluxo de carros; 19) – Pedido de Informações n° 101/2016, de
autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre o pagamento das horas extras
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devidas aos motoristas, servidores municipais, não pagas desde o mês de Agosto
deste ano; 20) – Pedido de Informações n° 102/2016, de autoria do vereador
Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre o direito ao adicional de
insalubridade as servidoras ocupantes do cargo de cozinheira; 21) – Pedido de
Informações n° 103/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, a
respeito de informações sobre pessoas que aguardam cirurgia de prótese e órteses,
pelo SUS de nosso Município; 22) – Pedido de Informações n° 103/2016, de autoria
do vereador Jeferson Ricardo do Couto, a respeito de informações sobre pessoas
que aguardam realização de cirurgia de prótese e órteses, pelo SUS de nosso
Município; 23) – Pedido de Informações n° 104/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações sobre
Termo de Ajuste de Conduta à Prefeitura Municipal para extinção de alguns cargos
comissionados e de confiança. A seguir, o Sr. Presidente solicitou a Vereadora
Luciana Batista, que procedesse à leitura dos requerimentos. Neste momento, o Sr.
Presidente suspendeu a sessão por 05 (cinco) minutos, para discutir requerimento
do vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Reaberto os trabalhos, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à
leitura dos requerimentos: 25) – Requerimento n° 301/2016, de autoria do vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, 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 n° 10/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
que visa conceder o título honorífico ao Coronel Intendente Gabriel Barreto Soares.
Aprovado por unanimidade de votos; 26) – Requerimento n° 302/2016, de autoria da
vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida
à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor José de
Souza. Aprovado por unanimidade de votos; 27) – Requerimento n° 303/2016, de
autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações ao atleta Clayton Fernandes, que por sua iniciativa, no
último domingo, dia 16 de outubro, organizou o evento denominado “Domingo
Esportivo”, no Parque Municipal Temístocles Marrocos Leite com a participação de
muitas academias, grupos esportivos e estabelecimentos voltados ao esporte. Em
discussão, usou da palavra o vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Colocado em votação o Requerimento n° 103/2016 foi aprovado por unanimidade de
votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente vereador Alcimar
Siqueira Montalvão consultou o 1º Secretário, Vereador João Batista de Souza
Pereira, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra na
tribuna o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Em seguida, o já inscrito vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra na tribuna. Logo após, o
vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra na
tribuna. Em seguida, o já inscrito vereador Cícero Justino da Silva usou da palavra
na tribuna. Por fim, usou da palavra o vereador inscrito João Batista de Souza
Pereira, aparteado pela vereadora Luciana Batista. Em seguida, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo n° 10/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
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que visa conceder o título honorífico ao Coronel Intendente Gabriel Barreto Soares.
Aprovado por unanimidade de votos. 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 95/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros ao Asilo de Velhice e Mendicidade
Nossa Senhora de Fátima, para que a Entidade possa executar o “Projeto Ampliação
da Estrutura de Lazer”. Neste momento, o Vereador João Batista de Souza Pereira
requereu que os Projetos de Leis nºs: 95, 96, 97, 98, 100 e 101/2016, a votação
fosse apreciada em bloco em razão de estarem em Segunda Discussão, sendo o
pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Segunda Discussão o
Projeto de Lei nº 91/2014 foi aprovado por unanimidade de votos. 03) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 96/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Casa
São Vicente de Paulo, visando à execução do “Projeto Caixa D’água”. Aprovado por
unanimidade de votos. 04) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 97/2016,
de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros ao Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa
Senhora de Fátima, visando a execução do “Projeto Divisórias dos Dormitórios
Femininos”. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 98/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa instituir o Sistema de
Controle Interno do SAEP – Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos. 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 100/2016, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a
alteração da Lei Municipal nº 4.553, de 26 de fevereiro de 2014 (Lei de Criação do
COMTUR). Aprovado por unanimidade de votos. 07) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 101/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar a
renovação do convênio de instalação e manutenção da Unidade Operacional de
Bombeiros com as atividades a ela afetas. Aprovado por unanimidade de votos. 08)
– PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 102/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, visa conceder isenção de taxa de Fiscalização da Ocupação e
Permanência em Áreas, nas Vias, Logradouros e Passeios Públicos, e Espaço
Aéreo, inclusive nas Feiras-Livres e nos Mercados Livres aos prestadores do serviço
denominado Táxi Acessível. 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, que,
após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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