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Ata nº 2886 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
08 de novembro de 2016. Ao oitavo dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2886ª 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 2885 da Sessão Ordinária de 01 de novembro de 2016, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida o Senhor Presidente
solicitou ao 1ª 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. Em seguida, a
vereadora Luciana Batista requereu a suspensão da sessão por 05 (cinco) minutos,
para colheita de assinaturas nas proposituras, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Convite da Secretaria Municipal de Esportes, para o curso sobre
“Ginástica Artística – teoria e prática”, com o Prof. Carlos Cuffi-SESC São Carlos”, dia
11/11/2016; 02) – Ofício nº 158/2016 da Associação Nosso Desafio Pirassununga ANDE, encaminha sugestões de emendas ao Projeto de Lei nº 94/2016, que estima a
receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2017; 03) – Requerimento de
Dráusio Guedes Barbosa, solicitando o registro de elogio pessoal ao advogado Dr.
Santo Donizeti de Paula e aos policiais militares Eder Antonio Florencio e Jarbas
Eduardo Lima do Nascimento, os quais desempenham suas funções com destemor e
eficiência; 04) – Ofício nº 09/2016 da Associação de Moradores do Cerrado de Emas,
encaminha sugestões de Emendas ao Projeto de Lei nº 94/2016, que estima receita e
fixa despesa do Município para o Exercício de 2017; 05) – Ofício n° 58/2016, da
Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de Convênio n° 23/2016,
entabulado com a “Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga”; 06) –
Ofício GAB n° 549/2016, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações
n° 100/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre o Concurso de
Encarregado de Setor, realizado através do Edital 01/2013; 07) – Ofício GAB n°
551/2016, da Prefeita Municipal, em atenção ao 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; 08) – E-mail da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos, FZEA-USP, justifica a ausência do Diretor Prof. Dr. Paulo
José do Amaral Sobral à Sessão Solene de entrega de Títulos Honoríficos, dia
10/11/2016; 09) – Requerimento do vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia
da gravação do áudio da fala do vereador Cícero Justino da Silva, durante o
Expediente, por ocasião da Sessão Ordinária realizada dia 01/09/2016; 10) – Ofício nº
141/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
114/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
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de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 11) – Ofício nº 144/2016, da
Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº
09/2016, que visa prorrogar prazo para regularização de edificação, conforme
especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 12) – Ofício nº 140/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº 08/2016, que visa
regulamentar as atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 13) – Ofício nº 143/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 115/2016, que visa autorizar o Poder
Executivo a conceder subvenção social à Comunidade Terapêutica Recanto
Flamboyant, para os fins que especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) - Projeto de Decreto
Legislativo nº 22/2016, autoria do vereador Otacilio José Barreiros, que visa revogar o
Decreto Legislativo nº 204, de 12 de junho de 2013. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações a
seguir foram encaminhadas à Prefeita Municipal: 15) - Indicação nº 170/2016, de autoria
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de criar um espaço para os jovens conforme projeto apresentado pelos
alunos da Escola Estadual “Professor Paulo de Barros Ferraz”. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à
leitura dos requerimentos: 16) – Requerimento n° 310/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que
seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência na presente sessão
ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2016 que visa revogar o Decreto
Legislativo nº 204, de 12 de junho de 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 17) Requerimento n° 311/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais nove edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente sessão
ordinária, o Projeto de Lei nº 109/2016 que visa alterar dispositivo da lei nº 4.988, de 19
de agosto de 2016, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação Beneficente Instituto Vida Renovada, para os fins que especifica e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos; 18) - Requerimento n° 312/2016, de
autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº
110/2016 que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Beneficente Instituto Vida Renovada, para os fins que especifica e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos; 19) - Requerimento n° 313/2016, de
autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência na presente sessão
ordinária o Projeto de Lei nº 115/2016 que visa autorizar o Poder Executivo a conceder
subvenção social à Comunidade Terapêutica Recanto do Flamboyant, para os fins que
especifica e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 20) –
Requerimento n° 314/2016, de autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transferida a sessão ordinária programada
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para o dia 15 de novembro de 2016 (terça-feira), para o dia 16 de novembro de 2016
(quarta-feira), com início às 20 horas. 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. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao VicePresidente vereador Lorival Cesar 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 Otacilio José Barreiros
e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Após o Sr. Presidente reassumir os
trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01 – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
105/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa incluir dispositivos na Lei nº 1.695, de
25 março de 1986, conforme especifica. Neste momento, o Vereador João Batista de
Souza Pereira requereu que os Projetos de Leis nºs: 105, 106 e 107/2016, 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 105/2014 foi aprovado por unanimidade de votos. 02) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 106/2016, de autoria da Prefeita Municipal, 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 fins que menciona e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 107/2016, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre o Conselho
Municipal de Políticas Antidrogas, instituindo o Fundo Municipal Antidrogas e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 109/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa
alterar dispositivo da Lei nº 4.988, de 19 de agosto de 2016, que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente Instituto Vida Renovada.
Aprovado por unanimidade de votos. 05) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 110/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente Instituto Vida Renovada,
para os fins que especifica e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de
votos. 06) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO Projeto de Lei nº 115/2016, que visa
autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à Comunidade Terapêutica
Recanto Flamboyant, para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos.
07) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº
22/2016, de autoria do vereador Otacilio José Barreiros, que visa revogar o Decreto
Legislativo nº 204, de 12 de junho de 2013. Aprovado por unanimidade de votos. 08) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 104/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, visa redenominar para Procurador Municipal, o emprego permanente
mensalista de Advogado, constante do Anexo II da Lei nº 1.695, de 25 de março de
1986 e suas alterações posteriores. Aprovado por unanimidade de votos. 09) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 111/2016, de autoria do Vereador Cícero
Justino da Silva, fica autorizado instituir o Dia de Combate ao Trabalho Infantil no
Município. Aprovado por unanimidade de votos. 10) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 113/2016, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira,
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dispõe sobre a “Contribuição Espontânea”, a ser destinada ao Fundo Municipal de Bem
Estar Animal. 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, que, após aprovada pelo Plenário,
segue devidamente assinada.
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