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Ata nº 2888 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
22 de novembro de 2016. Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2888ª
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 2887 da Sessão Ordinária de 16 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 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. Reabertos os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Ofício do Padre Vinícius Alves Martins, Pároco da Paróquia Senhor
Bom Jesus dos Aflitos e Pároco Emérito Monsenhor Otávio Dorigon, agradecendo o
convite para o Ato Solene de outorga da Medalha "Estudante Modelo", bem assim,
justificando ausências em razão de compromissos eclesiais anteriormente assumidos;
02) – Convite do Grupo de Amor Exigente – GAEP, para o Aniversário de 21 anos de
Fundação, dia 01/12/2016; 03) – Convite do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, para a "Cerimônia de Assinatura do Pacto Ético de Governança Empresarial e
Institucional FIESP/TCESP, dia 18/11/2016; 04) – Boletim de Publicações Grifon Brasil,
Edições de 21/11/2016 (Referente ao Requerimento n° 306/2016, de autoria do
vereador Jeferson Ricardo do Couto, visando denominar de “João Marostegan”, o
viaduto localizado na Rodovia SP-225 que se sobrepõe à Rodovia Anhanguera, altura
KM-206; Processo TC-000001024/010/11, referente ao Concurso Público n° 01/2010 da
Câmara Municipal de Pirassununga); e 22/11/2016 (Processo n° 000318449.2003.8.26.0457, Edital de intimação de advogados); 05) – Requerimento do
vereador Cícero Justino da Silva, solicita cópia dos DVD´s das Sessões Solenes em
que o edil entregou títulos honoríficos; 06) – E-mail da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos – FZEA USP, agradecendo os convites para os Atos Solenes
de 29/11/2016 e 01/12/2016, justificando a impossibilidade de comparecimento,
parabenizando esta Casa de Leis pelas solenidades e desejando sucesso aos eventos;
07) – Ofício nº 618/2016 da Diretoria Regional de Ensino, Senhora Lucimeire Loureiro
dos Santos, solicitando a alteração dos alunos que serão agradeciados coma "Medalha
Estudante Modelo" da EE Nossa Senhora do Loreto, (Alexia Cristina de Oliveira Pereira
- 9º Ano e Jéssica Aline Mancin de Moraes - 3ª série); 08) – E-mail encaminhado pela
Direção da Escola Estadual "Nossa Senhora de Loreto", informando que a Senhora
Carla Edlene Scatolini Boldrini, Diretora de Escola, acompanhará os alunos no
recebimento das honrarias, por ocasião do Ato Solene de outorga da Medalha
"Estudante Modelo", a realizar-se no próximo dia 01/12/2016; 09) – E-mail da EMEF
"CAIC", informando que a Coordenadora Pedagógica, Senhora Vanessa Chicaroni de
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Mattos acompanhará o aluno Hector Diego Alves Angelo por ocasião do "Ato Solene de
outorga da Medalha Estudante Modelo", dia 01/12/2016; 10) – E-mail da EMEF
"Professora Maria José de Oliveira Jacobsen", informando que a Coodenadora
Pedagógica, Senhora Débora Paschotto Sunega e a Professora, Senhora Deizieli Dorta
Julien acompanharão o aluno Matheus Felipe Oliveira Jesus, por ocasião do "Ato
Solene de outorga da Medalha Estudante Modelo", dia 01/12/2016; 11) – E-mail do
CEDUC Ministério Cristo Vive, informando que o Diretor Geral, Pastor Marcos Campos
dos Santos e a Professora e Diretora Pedagógica, Senhora Ceir de Souza Campos
acompanharão os alunos por ocasião do "Ato Solene de outorga da Medalha Estudante
Modelo", dia 01/12/2016; 12) – Ofício GAB n° 574/2016, da Prefeita Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 108/2016, de autoria do vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações de empréstimos
consignados em folha de pagamento, firmados por servidores municipais; 13) – Ofício
GAB n° 568/2016, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
106/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a
respeito de informações a Escola “Elói Chaves”; 14) – Ofício GAB n° 569/2016, da
Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 107/2016, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações sobre
o DAC – Diagnósticos Análises Clínicas; 15) - Ofício nº 151/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 119/2016, que visa alterar dispositivo
da Lei Municipal n° 4.980, de 07/07/2016, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando a execução do Programa Saúde da Família. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 16) - Ofício nº
152/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
122/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária
que especifica, a fim de aditar convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, no valor de R$ 512.856,56 (quinhentos e doze mil,
oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), objetivando a
execução dos serviços de “Média Complexidade, Alta Complexidade”, nos termos do
Plano Operativo Anual - POA. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) - Ofício nº 148/2016, da Prefeita
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 120/2016, que visa instituir o
Plano Municipal de Cultura – PMC de Pirassununga e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 18) - Ofício nº 149/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 121/2016, que visa instituir o Programa “É Cultura” no
Município de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 19) - Ofício nº 150/2016, da Prefeita
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 123/2016, que visa instituir o
Calendário Oficial de Eventos e datas comemorativas do município de Pirassununga, e
dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 20) – Projeto de Lei n° 118/2016, de autoria do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que visa denominar de José Rosim, via pública
neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
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matéria para darem os pareceres. O Pedido de Informações a seguir foi encaminhado à
Prefeita Municipal: 21) – Pedido de Informações n° 110/2016, de autoria do vereador
Jeferson Ricardo do Couto, sobre o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga –
SAEP, sobre possíveis novos aumentos na tarifa de água. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 22) – Requerimento n° 315/2016, de autoria do vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 119/2016 que visa alterar
dispositivo da Lei Municipal nº 4.980, de 7 de julho de 2016, que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde Família – PSF. Aprovado
por unanimidade de votos; 23) – Requerimento n° 316/2016, de autoria da vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia
e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 122/2016 que visa autorizar o
Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária que especifica, a fim de aditar
convênio celebrado com a Irmandade da Santa de Misericórdia de Pirassununga, no
valor de R$ 512.856,56 (quinhentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e
cinquenta e seis centavos), objetivando a execução dos serviços de “Média
Complexidade, Alta Complexidade”, nos termos do Plano Operativo Anual – POA .
Aprovado por unanimidade de votos; 24) – Requerimento n° 317/2016, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis,
consignando votos de congratulações à Equipe da Academia Cross Fitness, que
representou muito bem nosso Município no Campeonato Batalha da Proclamação –
Shark Mode Series, na cidade de São Carlos. Aprovado por unanimidade de votos; 25)
– Requerimento n° 318/2016, de autoria dos vereadores Luciana Batista, Jeferson
Ricardo do Couto e Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, pela
realização da entrega de condecorações e diplomas de Amigo do Regimento, dia
19/11/2016. Aprovado por unanimidade de votos; 26) – Requerimento n° 319/2016, de
autoria de todos os edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Dionísio Carlos Gandophe. Neste momento,
o Sr. Presidente solicitou que se fizesse 1 (um) minutos de silêncio em homenagem a
todos os requerimentos de pesar. Colocado em votação o Requerimento nº 319/2016 foi
aprovado por unanimidade de votos. 27) – Requerimento n° 320/2016, de autoria de
todos os edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Edna Rosemeire Cicala de Oliveira. Aprovado por
unanimidade de votos; 28) – Requerimento n° 321/2016, de autoria do vereador Cicero
Justino da Silva, encaminha MOÇÃO DE REPÚDIO à aprovação do Projeto de Emenda
à Constituição nº 55 que tramita no Senado Federal que visa limitar, a partir de 2017, as
despensas primárias da União, criando um teto injusto e seletivos para os próximos 20
anos. Em discussão, usaram da palavra os vereadores: Otacilio José Barreiros, Cícero
Justino da Silva e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em votação o
Requerimento n° 321/2016 foi rejeitado por falta de quórum de aprovação (06X04)
votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente vereador Alcimar
Siqueira Montalvão consultou o 1º Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira,
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se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o
vereador inscrito Cícero Justino da Silva, aparteado pelo vereador Otacilio José
Barreiros. Inscrito, dispensou o uso da palavra o vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Por fim, o já inscrito vereador Otacilio José Barreiros usou da palavra
na tribuna, aparteado pelo vereador Cícero Justino da Silva. Não havendo mais
vereadores inscritos o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 119/2016 que visa alterar dispositivo da
Lei Municipal nº 4.980, de 7 de julho de 2016, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando a execução do Programa Saúde Família – PSF. Aprovado por unanimidade
de votos. 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 122/2016
que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária que
especifica, a fim de aditar convênio celebrado com a Irmandade da Santa de
Misericórdia de Pirassununga, no valor de R$ 512.856,56 (quinhentos e doze mil,
oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), objetivando a
execução dos serviços de “Média Complexidade, Alta Complexidade”, nos termos do
Plano Operativo Anual – POA. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 114/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 94/2016, de autoria da Prefeita Municipal, Estima a
receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2017. Adiada a apreciação por
1 (uma) sessão a pedido do vereador Otacilio José Barreiros. 05) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 116/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente,
no valor de R$ 202.761,21 (duzentos e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e
vinte e um centavos), destinado a atender aditamento contratual para realização de
Cirurgias Eletivas no Município de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos.
06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 117/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no Programa
Orçamentário da Câmara Municipal. 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. Usou da
palavra o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. 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 da Secretaria, que, após aprovada pelo
Plenário, segue devidamente assinada.
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