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Ata nº 2835 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
06 de outubro de 2015. Ao sexto dia do mês de outubro do ano dois mil e quinze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2835ª 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 2834
da Sessão Ordinária de 29 de setembro de 2015, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. O Sr. 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 Pedidos de Informações, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) - Informativo do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, referente o dia
01/10/2015; 02) - Informativo do Masterlegis referente Encontro Nacional de Vereadores
nos dias 05 e 06 de Novembro de 2015 em Fortaleza/CE; 03) - Revista Conexão
Sebrae/SP, Ano IX, Nº 50, Setembro/Outubro 2015; 04) - E-mail do Senhor Luis Mario
Machado dos Santos encaminhando prospecto de Curso de Gestão Eficiente; 05) - Email do Comandante da Academia da Força Aérea convidando para participar de
Palestra do Programa de Formação de Valores que ocorrerá dia 07/10/2015; 06) - E-mail
do Comandante da Academia da Força Aérea convidando para participar do Concerto da
Banda de Música da AFA, alusivo a Semana da Asa a realizar-se-á dia 21/10/2015; 07) Convite do Comandante da 3ª Cia/PM do 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior para
participar de Audiência Pública da Polícia Militar, onde serão mostrados os indicadores
criminais e outros dados de interesse da Segurança pública nesta cidade, a realizar-se
no dia 07/10/2015; 08) - E-mail do Vereador Ademir Ricardo da Câmara Municipal de
Itatiba solicitando cópia da Lei Municipal nº 4.840 de 12/08/2015, que dispõe sobre a
apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do Município de Pirassununga
e dá outras providências; 09) - E-mail da Secretaria da Câmara Municipal de Ferraz
Vasconcelos encaminhando a Moção de Apoio nº 0174/2015, apresentando protestos
pelo retorno da cobrança da CPMF, de autoria do Vereador Antonio Carlos Alves Correia
e subscrito pela maioria dos Vereadores; 10) - Ofício do Presidente da Câmara Municipal
de Pirassununga, encaminhando ao Plenário desta Casa de Leis, Balancetes da Receita
e Despesas, referente ao mês de Setembro/2015; 11) - Requerimento do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, requerendo cópia da gravação do áudio e
vídeo da Audiência Pública realizada pela Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao
2º Quadrimestre da Gestão Fiscal 2015, na Sala das Sessões Dr. Fernando Costa, em
29 de setembro de 2015, para fins pessoais e de exercício da vereança; 12) Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, requerendo
declaração de presença deste Vereador na audiência pública realizada nesta Casa, dia
29 de setembro de 2015, às 09 horas, proferida pelo Secretário Municipal de Finanças,
de apresentação da Gestão Fiscal do Município, para fins pessoais e de registro das
atividades deste Vereador; 13) - Requerimento do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, requerendo levantamento de presença deste Vereador nas
audiências públicas realizadas por esta Casa no exercício de 2015, até a presente data,
emitindo-se a competente declaração de registro de presença, para fins de atividade
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universitária extracurricular; 14) - Requerimento do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, requerendo cópia da gravação do áudio e vídeo da Sessão
Ordinária realizada no dia 29 de setembro de 2015, para fins pessoais e de exercício da
vereança; 15) - Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros, requerendo cópia da
gravação do áudio e vídeo da Sessão Ordinária realizada no dia 29 de setembro de
2015, para fins pessoais e de exercício da vereança; 16) - Requerimento do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, requerendo cópia do Pedido de Informações nº 113/2014,
de sua autoria, o qual solicita informações sobre a ocupação de box pela Viação
Pirassununga no Terminal Rodoviário, bem assim, do Ofício Gab. Nº 1138/2014, que
encaminhou resposta ao aludido pedido, para fins de exercício da vereança; 17) - Ofício
nº 016/15 do Conselho Municipal de Turismo de Pirassununga, convidando para
participar de reunião ordinária de outubro que acontecerá no dia 05, em sua sede sito a
Av. Padre Antonio Van Ess, 757 – Centro Histórico; 18) - Ofício do Diretor de Habitação
da Prefeitura Municipal de Pirassununga, solicitando uma certidão informando que a Lei
nº 2.083 de 06 de julho de 1990, ainda esta em vigor e não foi revogada a fim de atender
as exigências da CDHU/SP; 19) - Ofício SMS 098/2015 da Secretária Municipal de
Saúde, solicitando a gravação de áudio da 53º Audiência Pública da Saúde, realizada
nas dependências da Câmara, no dia 05/10/2015 às 19 horas, para fins de confecção de
ata da mesma; 20) - Ofício GAB. Nº 748/2015 da Prefeita Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 112/2015, de autoria do Vereador Lorival Cesar Oliveira
Moraes - Nickson, sobre veículo público que foi usado para fins particulares; 21) Ofício nº
067/2015 da Procuradoria Geral do Município, encaminhando Termo de Convênio nº
18/2015, entabulado com a “ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE PIRASSUNUNGA”; 22) - Ofício nº 008/2015 da Secretaria Municipal de Finanças,
encaminhando os balancetes referente ao mês de julho de 2015 da Prefeitura Municipal
de Pirassununga; 23) - Ofício nº 13/2015 da Secretaria Municipal de Educação,
informando da continuidade das reuniões com a Comissão de Avaliação do Sistema
SESI de Ensino e solicitando a substituição de Membro, caso considere ser necessário;
24) - Ofício GAB. Nº 766/2015 da Prefeita Municipal, encaminhando para apreciação o
Projeto de Lei que Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de
2016. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 25) - Ofício GAB. Nº 166/2015 da Prefeita Municipal, encaminhando
para apreciação o Projeto de Lei que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 249.842,35 (duzentos e
quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos),
destinado a atender aditamento contratual para realização de Cirurgias Eletivas no
Município de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) - Ofício GAB. Nº 167/2015 da
Prefeita Municipal, encaminhando para apreciação a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei
nº 141/2015, que visa autorizar o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento
junto as Instituições Financeiras a oferecer garantias e dá outras providências. Retirado
pela Prefeita Municipal através do Ofício GAB. Nº 168/2015; 27) - Ofício GAB. Nº
168/2015 da Prefeita Municipal, solicitando a retirada da Mensagem Aditiva ao Projeto de
Lei nº 141/2015 que visa autorizar o Poder Executivo a contratar financiamento junto as
Instituições Financeiras a oferecer garantias e dá outras providências, para novos
estudos em torno da matéria; 28) - Ofício GAB. Nº 169/2015 da Prefeita Municipal,
encaminhando para apreciação a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 141/2015, que
visa autorizar o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto as
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Instituições Financeiras a oferecer garantias e dá outras providências (Prot. 01978 de
05/10/2015). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 29) – Projeto de Lei nº 164/2015, de autoria do Vereador João
Batista de Souza Pereira, que proíbe o uso e o sacrifício de animais em práticas de
rituais religiosos no Município de Pirassununga e dá outras providências. 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:
30) - Indicação nº 238/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja colocada uma camada
de asfalto sobre a parte que sofre erosão, em frente a EMEI Parque Ecológico “Décio
Pires Barbosa”, evitando novos desgastes; 31) - Indicação nº 239/2015, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a pintura de faixa de pedestres defronte a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus – Ministério Belém, na Rua José Bonifácio, altura do número 1.054;
32) - Indicação nº 240/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de colocar um bicicletário junto a
cozinha comunitária para segurança dos munícipes que usam a bicicleta como meio de
transporte; 33) - Indicação nº 241/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar na EMEF
“Prof. Iran Rodrigues”, um bebedouro d' água, possibilitando, nesse calor, o uso pelas
crianças que necessitam se hidratar; 34) - Indicação nº 242/2015, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, estude a possibilidade de
ceder o antigo prédio da Unidade da Saúde da Família da Vila Santa Fé para a
instalação de uma base da Guarda Civil Municipal que faria um trabalho ostensivo e
preventivo, coagindo aos usuários de entorpecentes e implantando a ordem e a moral
naquela região; 35) - Indicação nº 243/2015, de autoria do Vereador Cícero Justino da
Silva, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar melhorias na
sinalização de trânsito das Ruas Panamá e Mário Brinatti, inclusive faixa de pedestres,
para facilitar o acesso e conferir segurança àqueles que se dirigem às unidades de
ensino da região, bem assim, estabelecer espaço para estacionamento destinados aos
professores e funcionários dessas unidades; 36) - Indicação nº 244/2015, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal,
estude, juntamente, com Empresa responsável, Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Setor de Engenharia de Tráfego, a possibilidade de reduzir a cobertura da área
azul, limitando-a ao quadrilátero compreendido entre as Ruas Pereira Bueno, Quinze de
Novembro, Siqueira Campos e Sete de Setembro; 37) – Pedido de Informações nº
127/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre o destino de verbas
arrecadadas dos alugueres dos Restaurantes e dos boxes comerciais de Cachoeira de
Emas; 38) – Pedido de Informações nº 128/2015, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, sobre o afastamento da Secretaria Municipal de Esportes na Vila
Santa Fé e bairros adjacentes com relação ao esporte; 39) – Pedido de Informações nº
129/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre melhorias na quadra
do Jardim Lauro Pozzi; 40) – Pedido de Informações nº 130/2015, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre multas de trânsito
aplicadas em nossa cidade e revertida para a arrecadação da Municipalidade; 41) –
Pedido de Informações nº 131/2015, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, sobre Decreto Municipal nº
6.223/2015, que determina o horário das unidades de Administração Direta e Indireta das
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8 às 14 horas, com 15 minutos de intervalo, excetuando a Guarda Municipal, Bombeiros,
Unidades de Ensino, Unidades de Saúde, Limpeza Pública, a ETE e Estação de
Captação de Água. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de
Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 42) – Requerimento nº
332/2015, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, e
subscrito por mais cinco edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 148/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 1552 – Melhorias Operacionais com Automação da ETE Laranja Azeda, na Lei
Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de
2014 a 2017. Aprovado por unanimidade de votos; 43) – Requerimento nº 333/2015, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, e subscrito por
mais cinco edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
149/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
1552 – Melhorias Operacionais com Automação da ETE Laranja Azeda, na Lei nº 4.623,
de 20 de junho de 2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.
Aprovado por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 334/2015, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais cinco
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 150/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 428.144,75 (quatrocentos e
vinte e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), destinado a
atender abertura da nova ação nº 1552 – Melhorias Operacionais com Automação da
ETE Laranja Azeda. Aprovado por unanimidade de votos; 45) – Requerimento nº
335/2015, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, e
subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia da presente sessão
e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 163/2015, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 249.842,35 (duzentos e quarenta e nove mil,
oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), destinado a atender
aditamento contratual para realização de Cirurgias Eletivas no Município de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº 336/2015, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais nove edis,
encaminhando cópia ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Luiz Fernando
Teixeira para que interceda pelo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
de Pirassununga, visando a destinação de emenda parlamentar no importe de
R$100.000,00 (cem mil reais) que será empregada por esta entidade na construção de
um salão de marcenaria. Aprovado por unanimidade de votos; 47) – Requerimento nº
337/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais nove
edis, encaminhando Moção de Apoio ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Educação Herman Jacobus Cornelis Voorwald e ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Deputado Estadual Fernando Capez, para que se empenhem em atender a classe
profissional de professores por melhores condições salariais, bem como, à Associação
de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo
(APAMPESP), ao Sindicato de Supervisores de Ensino do Magistério Oficial do Estado
de São Paulo (APASE), ao Centro do Professorado Paulista (CPP) e ao Sindicato de
Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo (UDEMO) para
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conhecimento. Em discussão, usou da palavra o Vereador Cícero Justino da Silva. A
seguir, colocado o Requerimento em votação, foi aprovado por unanimidade de votos;
48) – Requerimento nº 338/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Silvio Riolindo Gabriel da Silva. Aprovado por
unanimidade de votos.; 49) – Requerimento nº 339/2015, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Madalena Bruno Sinotti.
Aprovado por unanimidade de votos; 50) – Requerimento nº 340/2015, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Hamilton Ostroschi.
Aprovado por unanimidade de votos; 51) – Requerimento nº 341/2015, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, consignado votos de elevadas
congratulações a todos os agentes comunitários de saúde e a Ilustríssima Senhora
Secretária Municipal de Saúde Royce Maria Victorelli Pires Vargas. Aprovado por
unanimidade de votos; 52) – Requerimento nº 342/2015, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, encaminhando MOÇÃO DE REPÚDIO à
intenção do Governo Federal em reduzir 30% (trinta por cento) do orçamento dirigido ao
SESI e SENAI, enviando-se cópia ao Senhor Ministro da Educação Aloizio Mercadante
Oliva e ao Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de
Andrade, ao Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP),
Paulo Antonio Skaf e à Diretora da Escola SESI de Pirassununga Professora Ângela
Aparecida Conti dos Santos, todos para conhecimento da presente, bem como seja
enviada a todas as Lideranças do Congresso Nacional para que se dignem representar
essa importante luta e às Câmaras Municipais e Prefeituras Municipais das cidades
vizinhas para que acompanhem nosso pedido. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Otacilio José Barreiros. Logo a seguir, colocado o Requerimento em votação,
foi aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr.
Presidente 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. Logo após, usou da palavra na Tribuna o vereador
inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Posteriormente usou da palavra na
Tribuna o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Em seguida usou da palavra o
Vereador inscrito Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, aparteado pelos Vereadores: Otacilio
José Barreiros, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Luciana Batista. Usou da
palavra na Tribuna o Vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”.
Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Cícero Justino da Silva. Posteriormente
usou da palavra o Vereador inscrito João Batista de Souza Pereira, aparteado pelos
Vereadores: Cícero Justino da Silva, Luciana Batista, Otacilio José Barreiros e Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e contra aparteado pelo vereador Otacilio José
Barreiros. Por fim, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele
pudesse fazer uso da palavra na Tribuna. A seguir, usou da palavra Vereador inscrito
Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Após o Sr. Presidente passou-se a Ordem
do Dia: 01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 141/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a contratar financiamento junto a
Instituições Financeiras, a oferecer garantias e dá outras providências. Foi apresentada
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pela Prefeita Municipal a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei, o Senhor Presidente
determinou ao Secretário a leitura da Mensagem Aditiva. Foi apresenta a Emenda nº
01/2015 a Mensagem Aditiva, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocada em discussão a Mensagem Aditiva,
usaram da palavra os Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Otacilio
José Barreiros, João Batista de Souza Pereira e Cícero Justino da Silva. O Senhor
Presidente informou aos Vereadores que o quórum de votação da matéria é de 2/3 (dois
terços), conforme artigo 131 do Regimento Interno, o qual o Secretário procedeu a
leitura. Colocada em primeira votação a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
141/2015, foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a Emenda apresentada,
ficando prejudicada à apreciação do projeto original. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 148/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1552 – Melhorias Operacionais com Automação da
ETE Laranja Azeda, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano
Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade de votos; 03) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 149/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1552 – Melhorias
Operacionais com Automação da ETE Laranja Azeda, na Lei nº 4.623, de 20 de junho de
2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015. Aprovado por
unanimidade de votos; 04) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
150/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 428.144,75
(quatrocentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos), destinado a atender abertura da nova ação nº 1552 – Melhorias Operacionais
com Automação da ETE Laranja Azeda. Aprovado por unanimidade de votos; 05) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 163/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 249.842,35 (duzentos e quarenta e
nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), destinado a
atender aditamento contratual para realização de Cirurgias Eletivas no Município de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 06) - SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 140/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre o
fechamento ao tráfego de veículos estranhos aos moradores de vilas, ruas sem saída e
travessas com características de “rua sem saída”. Aprovado por unanimidade de votos;
07) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 10/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, dispõe sobre a Anistia para Regularização de Edificações. Neste
momento, o Vereador João Batista de Souza Pereira requereu a votação em capítulos de
referido projeto, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, colocado em
votação o Projeto de Lei Complementar nº 10/2015 foi aprovado em primeira discussão
por unanimidade de votos; 08) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 146/2015,
de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar a Fazenda do Município a ceder em
comodato ao AERO CLUBE DE PIRASSUNUNGA, área de terra que especifica. Retirado
por falta de pareceres. Neste momento o Senhor Presidente comunicou aos Vereadores
que de acordo com o art. 36 L.O.M., referido Projeto se não apreciado pelo Plenário
sobrestará a pauta da próxima sessão; 09) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 152/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo –
ARISP objetivando a realização de atos perante os registros imobiliários do Estado de
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São Paulo. Retirado por falta de parecer da Comissão de Defesa do Consumidor; 10) PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 153/2015, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Centro de Integração
Empresa-Escola – CIEE, para implantação de um programa de estágio para estudantes
e dá outras providências. Retirado por falta de parecere da Comissão de Educação,
Saúde Pública e Assistência Social; 11) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
154/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa alterar dispositivo da Lei nº 4.627,
de 26 de junho de 2014 que cria a Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 12) - PRIMEIRA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei Complementar nº 07/2015, de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar
dispositivos da Lei Complementar nº 112, de 25 de outubro de 2013, que dispõe sobre
empreendimentos habitacionais de interesse social, e estabelece outras normas sobre
habitação popular. Retirado por falta de parecer da Comissão de Agricultura e Meio
Ambiente; 13) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 09/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, visa alterar dispositivos da Lei Complementar nº 75, de 28
de dezembro de 2006, que dispõe sobre o parcelamento e uso do solo. Aprovado por
unanimidade de votos; 14) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº
11/2015, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a desafetar
imóveis que especifica e dá outras providências. 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, e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrada a presente sessão. E para constar, Fábio Augusto Garcia, Assessor
Adjunto Gabinete, 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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