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Ata nº 2851 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
08 de março de 2016. Ao oitavo dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2851ª 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”, Milton Dimas Tadeu Urban,
Luciana Batista 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 2850 da Sessão Ordinária de 01 de março 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) – Convite da Prefeita Municipal para a
Comemoração alusiva ao “Dia Internacional da Mulher”, dia 11/03/2016; 02) – Convite
da Prefeita Municipal, para o “Seminário de Turismo por uma Pirassununga Melhor”,
dia 04/03/2016; 03) – Convite da Academia da Força Aérea, para a Palestra do
Programa de Formação de Valores – PFV, dia 09/03/2016; 04) – Convite do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, para o “Ciclo de Debates com Agentes Políticos e
Dirigentes Municipais de 2016”, dia 17/03/2016; 05) – Informativo nº 14/2016, do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, sobre a Solenidade de Incorporação dos
Recrutas de 2016; 06) – Ofício nº 174/16, da Promotoria de Justiça de Pirassununga,
solicita informações para atender à Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo; 06)
– Requerimento da vereadora Luciana Batista, solicita cópia da gravação do áudio e
vídeo da Sessão Ordinária de 01/03/2016; 07) – Requerimento do vereador Otacilio
José Barreiros, solicita cópia do áudio da Sessão Ordinária realizada no dia
01/03/2016, apenas da parte em que usou da palavra; 08) – Requerimento do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, solicita cópia do áudio e vídeo da Sessão
Ordinária realizada no dia 01/03/2016; 09) – Requerimento do vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia integral da gravação do áudio e
vídeo da Sessão Ordinária realizada no dia 01/03/2016; 10) – Ofício nº 07/2016, do
Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa Senhora de Fátima, solicita a expedição da
certidão que comprova a regularidade do Título de Utilidade Pública Municipal desta
entidade; 11) – Ofício nº 153/2016-1, do Ministério Público, solicitando cópia integral
do Procedimento do vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”; 11) –
Ofício n º 007/2016, da Casa de São Vicente, solicita a expedição da certidão da
vigência da Lei 868, de 05/04/1968 que declarou a entidade como de utilidade pública
municipal; 12) – Ofício do Presidente Vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
encaminha os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 02/2016; 13) –
Ofício GAB nº 85/2016, da Prefeita Municipal comunica a indicação do Senhor
Robinson Geraldo Samora, para o cargo de Administrador do Distrito de Cachoeira de
Emas; 14) – Ofício da Secretaria Municipal da Saúde, em atenção à Indicação nº
32/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre possibilidade de
limpeza da quadra poliesportiva da Vila Guilhermina, ao lado do campo de malha, e
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ainda a vistoria por agentes vetores, no local; 15) – Ofício GAB nº 82/2016, da Prefeita
Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 07/2016, de autoria do vereador
Cícero Justino da Silva, sobre o estacionamento de veículos em um dos lados da Rua
Mario Brinatti; 16) - Ofício nº 31/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 23/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga, objetivando a execução do
Programa Estadual de Proteção Social Básica e Especial. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
17) - Ofício nº 32/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 24/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando a execução do Programa
de Proteção Social Básica e Especial. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 18) - Ofício nº 35/2016, da
Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 25/2016, que visa
autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Centro de Recuperação
Casa da Paz, no presente exercício, visando o desenvolvimento e manutenção de
seus objetivos institucionais. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 19) - Ofício nº 36/2016, da Prefeita
Municipal comunica o veto parcial ao Projeto de Lei nº 05/2016, que visa criar a
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 20) - Projeto de Lei nº 26/2016, de autoria da Mesa Diretora, que visa
alterar a Lei nº 2.805, de 01/04/1997, que dispõe sobre o quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Pirassununga. 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: 21) - Indicação nº
36/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de criar ecopontos em nossa cidade para facilitar o
recolhimento de lixo reciclável; 22) - Indicação nº 37/2016, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a limpeza praça de lazer do Jardim São Valentim, em atenção aos reclamos
dos moradores desse bairro; 23) - Indicação nº 38/2016, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de designar um Guarda Municipal para permanecer no prédio da
Câmara Municipal, no horário de expediente, dando maior segurança ao próprio
municipal e a população que se dirigem em busca de informações e eventuais
reuniões com os Vereadores. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João
Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 24) –
Requerimento nº 32/2016, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e
subscrito por mais nove edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 26/2016, de autoria da Mesa Diretora, que visa
alterar a Lei nº 2.805, de 01/04/1997, que dispõe sobre o quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 25) –
Requerimento nº 33/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à Secretaria
Municipal de Promoção Social, seus funcionários, aos voluntários e aos órgãos da
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sociedade civil que fizeram o sucesso da Segunda Edição do Casamento Comunitário,
realizado dia 28/02/2016. Aprovado por unanimidade de votos; 26) - Requerimento nº
34/2016, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis,
consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na
pessoa do gestor Kleber Gabriel da Silva e COMTUR - Conselho Municipal de
Turismo, por seu Presidente Roberto Therense Filho, pela realização do 1° Seminário
de Turismo nos dias 04 e 05 de março de 2016. Aprovado por unanimidade de votos;
27) - Requerimento nº 35/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações à 3ª Companhia
de Polícia Militar, na pessoa de seu Comandante Capitão PM Ronaldo Adriano Frata e
à Guarda Civil Municipal, na pessoa do Comandante Sérgio Antonio da Silva, pelo
apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, na última sessão camarária do dia
01/03/2016. Aprovado por unanimidade de votos; 28) - Requerimento nº 36/2016, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações aos Policiais Militares Ambientais Major PM
Marco Aurélio Venâncio, 2º Tenente PM Ivo Fabiano Moraes e 1º Sargento PM
Vanderson Junio Rosa, pelo excelente trabalho desenvolvido pela Polícia Militar
Ambiental presente em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 29) Requerimento nº 37/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações à 3ª Companhia
de Polícia Militar, na pessoa de seu Comandante Capitão PM Ronaldo Adriano Frata e
à Guarda Civil Municipal, na pessoa do Comandante Sérgio Antonio da Silva, pelo
apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, na última sessão camarária do dia
01/03/2016. Aprovado por unanimidade de votos; 30) - Requerimento nº 38/2016, de
autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações a todas as mulheres, pela passagem de seu
dia. Em discussão, usaram da palavra os vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Colocado em votação o Requerimento
nº 38/2016 foi aprovado por unanimidade de votos; 31) - Requerimento nº 39/2016, de
autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais
oito edis, consignando votos de congratulações à Rádio Difusora de Pirassununga,
pelos 70 anos de existência comemorados dia 26/02/2016. Aprovado por unanimidade
de votos; 32) - Requerimento nº 40/2016, de autoria do vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Carolina de
Souza Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº 41/2016, de
autoria do vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais nove edis,
para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Francisca Justi da Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 34) Requerimento nº 42/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Osório Bastos. Aprovado por unanimidade de votos; 35) Requerimento nº 43/2016, de autoria dos vereadores Luciana Batista e João Batista
de Souza Pereira, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Jair Celim. Aprovado por
unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 44/2016, de autoria dos vereadores
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Luciana Batista, João Batista de Souza Pereira e Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Maria Guilhermina da Silva Cortes.
Aprovado por unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº 45/2016, de autoria dos
vereadores Alcimar Siqueira Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de
Souza Pereira, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Luciana Batista e
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais dois edis, para que seja transmitida à
família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Geraldo Cyrilo
dos Santos Júnior. Neste momento, o vereador João Batista de Souza Pereira,
requereu um 1 (um) minuto de silêncio em homenagem póstuma, a todos os
requerimentos de pesar, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo,
o Requerimento nº 45/2016 em votação, foi aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Alcimar Siqueira Montalvão
consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou
da palavra o vereador inscrito Milton Dimas Tadeu Urban. Em seguida, o já inscrito
vereador Jeferson Ricardo do Couto usou da palavra, aparteado pelos vereadores
João Batista de Souza Pereira, Otacilio José Barreiros e contra aparteado pelo
vereador João Batista de Souza Pereira. Logo após, o já inscrito vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho usou da palavra na tribuna. Usou da palavra o
vereador inscrito Otacilio José Barreiros. A seguir, o vereador inscrito João Batista de
Souza Pereira usou da palavra, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros.
Inscrito, o Senhor Presidente vereador Alcimar Siqueira Montalvão dispensou o uso da
palavra. Neste momento, o Senhor Presidente registrou que o Vereador Lorival César
Oliveira de Moraes - “Nickson” solicitou autorização para saída da sessão para
resolver problemas emergenciais de ordem de segurança em sua residência. A seguir
o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 26/2016, de autoria da Mesa Diretora, que visa alterar a Lei nº
2.805, de 01/04/1997, que dispõe sobre o quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) - SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 10/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgias
eletivas em nosso Município. Neste momento, o Vereador João Batista de Souza
Pereira requereu que os Projetos de Leis nºs: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/2016 e
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2016 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 10/2016 foi aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 03) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 11/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a celebrar convênio com a Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA,
para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 12/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Nosso Desafio Pirassununga – ANDE, objetivando a execução dos serviços de
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 16
anos, no Município de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos
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presentes. 05) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 13/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Lar
de Transição Casa da Fraternidade, para transferência de recursos financeiros
provenientes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, objetivando a
execução do Programa Estadual de Proteção Social Básica e Especial. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 06) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 14/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE,
objetivando o desenvolvimento do Programa Assistencial de Proteção Social Básica
Família – Renda Cidadã/Fortalecendo a Família. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 07) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 15/2016, de autoria
da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais para execução descentralizada do
Programa de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos às Pessoas com Deficiência Intelectual acima de 30 anos. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 08) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 16/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II,
visando à transferência de recursos financeiros advindos do Fundo Estadual de
Assistência Social – FEAS para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 09) - SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 17/2016, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Dr.
Milton Dimas Tadeu Urban, que visa denominar de ISABEL FERREIRA AVOGLIO “VOVÓ BELINHA”, o prédio que abriga atualmente a Merenda Escolar, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 10) - SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 18/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando a prestação de serviços de Terapia Renal
Substitutiva aos portadores de insuficiência renal aguda e crônica, devidamente
encaminhados pela rede pública municipal. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 11) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº
01/2016, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa conceder ao Juiz de
Direito Dr. RICARDO BRAGA MONTE SERRAT, o título de “CIDADÃO
PIRASSUNUNGUENSE”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 12) PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 14/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que Dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Administrativa, do
Quadro de Empregos Permanentes e do Quadro de Empregos em Comissão e de
suas respectivas atribuições, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga”. Adiada
a apreciação por 01 (uma) sessão a pedido do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. 13) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 19/2016, de autoria
da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
União Municipal Espírita de Pirassununga - UMEP, para os fins que especifica.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 14) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 20/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente
Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do
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“Projeto AMMA – Família atuante, aluno brilhante”. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 15) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 21/2016, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder
subvenção social ao Lar de Transição Casa da Fraternidade, para os fins que
especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 16) - PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 22/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente
Instituto Vida Renovada, para transferência de recursos destinados ao serviço de
acolhimento institucional para crianças e adolescentes na modalidade Casa Lar e
Serviço de Acompanhamento Especial Cuida Mais. Adiada a apreciação por 01 (uma)
sessão a pedido do vereador Otacilio José Barreiros. 17) - PRIMEIRA DISCUSSÃO da
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2015, de autoria da Prefeita
Municipal, que dispõe sobre redenominação da Secretaria Municipal dos Direitos da
Criança, do Adolescente e da Terceira Idade para Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e dá outras providências. Adiada a apreciação por 02 (duas) sessões a
pedido do vereador Milton Dimas Tadeu Urban. 18) - PRIMEIRA DISCUSSÃO da
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 15/2015, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa à regularização de lotes em desacordo com o previsto na Lei
Complementar nº 75, de 28 de dezembro de 2006. Adiada a apreciação por 02 (duas)
sessões a pedido do vereador Otacilio José Barreiros. 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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