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Ata nº 2831 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
08 de setembro de 2015. Ao oitavo dia do mês de setembro do ano dois mil e quinze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2831ª 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 2830 da Sessão Ordinária de 01 de setembro de 2015, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente, solicitou à 2ª Secretária,
Vereadora Luciana Batista, 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. Neste momento, o Sr. Presidente suspendeu a
sessão por 05 (cinco) minutos para colheita de assinaturas nas proposituras. Reabertos
os trabalhos o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Convite da
Junta Comercial do Estado de São Paulo e Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, para cerimônia de Lançamento do Portal Via
Rápida Empresa e assinatura de termos de adesão com municípios ao Módulo Estadual
de Licenciamento Integrado, dia 10/09/2015; 02) – Informativo do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, referente aos dias 03 e 04/09/2015; 03) – Ofício do Presidente
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, encaminhando os Balancetes da Receita e
Despesas, referente ao mês de 08/2015; 04) – Convite do Comandante da Academia da
Força Aérea, para a Palestra do Programa de Formação de Valores (PFV), dia
09/09/2015; 05) – E-mail do Comandante da Academia da Força Aérea, antecipando a
Palestra do Programa de Formação de Valores (PFV), para o dia 08/09/2015; 06) – Email do Comandante da Academia da Força Aérea, cancelando a Palestra do Programa
de Formação de Valores (PFV), agendada para o dia 08/09/2015; 07) – Ofício do
Presidente do Aero Clube de Pirassununga, agradecendo e parabenizando esta Casa de
Leis pela homenagem prestada dia 29/08/2015, ocasião em que o Aeródromo Municipal
de Pirassununga, recebeu o nome: “Aeródromo Antonio Carlos Fávaro”; 08) – Ofício do
Presidente do Aero Clube de Pirassununga, comunicando o desenvolvimento das
atividades da entidade; 09) – Ofício nº 159/2015, da Senadora Sandra Braga, acusa o
recebimento do Requerimento nº 280/2015, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, que encaminhou Moção de Apoio à indicação para recondução ao cargo de
Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, por decisão da
Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff; 10) – Ofício
GAB nº 681/2015, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº
100/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre uso
de veículos da Guarda Civil Municipal; 11) – Ofício GAB nº 659/2015, da Prefeita
Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 101/2015, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre a implantação da área azul em
Pirassununga; 12) – Ofício nº 145/2015, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto
de Lei nº 152/2015, 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 São Paulo.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
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pareceres; 13) – Ofício nº 155/2015, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de
Lei nº 153/2015, 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. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) – Ofício nº
158/2015, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei nº 154/2015, 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. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 15) –
Projeto de Lei nº 155/2015, de autoria dos vereadores Luciana Batista e João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que visa denominar de “Adelino Soldon”, o prédio
público localizado na Avenida São Lucas, nº 230 – Jardim São Paulo, neste Município,
onde funcionará o “Acessa São Paulo”. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 16) – Projeto de Decreto
Legislativo nº 12/2015, de autoria do vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, que visa
conceder ao Dr. Sérgio Mauricio Reis de Carvalho, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 17) – Projeto de Resolução nº 04/2015, de autoria do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que visa incluir dispositivo na Resolução nº
148/1988, que dispõe sobre concessão de títulos honoríficos. 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:
18) - Indicação nº 209/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar uma incubadora de
empresas na Vila Santa Fé, ao lado do campo de futebol, com vistas a apoiar o
empresário local; 20) - Indicação nº 210/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de providenciar
melhorias na segurança da Creche Municipal “Professor Oscar Augusto Guelli”,
colocando-se portão com travas eletrônicas e interfones, para que o funcionário possa
controlar a entrada e saída das pessoas que necessitarem passar por ali, bem assim,
instalar um sistema de segurança e alarme; 21) - Indicação nº 211/2015, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de destinar mais dois funcionários para zelar pela limpeza da Creche
Municipal “Professor Oscar Augusto Guelli”; 22) - Indicação nº 212/2015, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de encaminhar Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº
08/2015, incluindo a isenção e/ou perdão do IPTU cobrado, mas não quitado, dos
últimos 05 anos, com a consequente extinção de eventuais processos judiciais de
cobrança desse imposto no período aludido; 23) - Indicação nº 213/2015, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
firmar parceria com a Faculdade de Tecnologia, Ciências e Educação – FATECE para
realização de curso pré-vestibular acessível à população; 24) - Indicação nº 214/2015, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de atender às solicitações da diretoria da Faculdade de Tecnologia,
Ciências e Educação – FATECE, em anexo, realizando melhorias na sinalização e
infraestrutura urbana próxima ao prédio dessa unidade de ensino; 25) – Pedido de
Informações nº 110/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, sobre as atualizações de imóveis rurais realizadas pela Prefeitura Municipal; 26) –
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Pedido de Informações nº 111/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, sobre a Municipalização de Trânsito em Pirassununga; 27) – Pedido
de Informações nº 112/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, sobre veículo que, segundo denúncias, foi usado para fins particulares, no dia
06 de junho de 2015. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de
Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 28) – Requerimento nº
302/2015, de autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações à Associação Nosso Desafio Pirassununga –
ANDE, no último dia 4 de setembro, a Associação Nosso Desafio Pirassununga - ANDE
completou 12 (doze) anos de existência. Aprovado por unanimidade de votos. 29) –
Requerimento nº 303/2015, de autoria dos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais cinco edis, solicita apoio
do Deputado Estadual Cauê Macris, para que interceda por nossa comunidade com a
apresentação de Projeto de Lei que visa denominar o Campus Pirassununga da
Universidade de São Paulo (USP), de “Dr. Fernando Costa”. Aprovado por unanimidade
de votos; 30) – Requerimento nº 304/2015, de autoria dos vereadores Luciana Batista e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis,
consignando votos de congratulações a todos os Guardas Civis Municipais de
Pirassununga, pela data comemorativa do Dia do Guarda Civil, dia 03/09/2015. Aprovado
por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente
consultou a 2ª Secretária, Vereadora Luciana Batista, se havia Vereador inscrito para
falar no Expediente. Usou da palavra na Tribuna o vereador inscrito Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, aparteado pelos vereadores Milton Dimas Tadeu Urban e
Otacilio José Barreiros. Logo após, usou da palavra o vereador inscrito Otacilio José
Barreiros, aparteado pelos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Cícero Justino da Silva. Em seguida, o já inscrito vereador Jeferson Ricardo do Couto
usou da palavra, aparteado pelo vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”.
Neste momento, 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. A seguir, usou da palavra Vereador inscrito Alcimar
Siqueira Montalvão, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Após o Sr.
Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”. A seguir, não havendo mais vereadores inscritos, o Sr.
Presidente passou-se a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA 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”. Retirado por falta de parecer da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana. 02) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
144/2015, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa revogar dispositivo da
Lei nº 4.700, de 06/11/2014, que dispõe sobre normas para redução e utilização racional
de água potável distribuída para uso humano e dá outras providências. Retirado por 1
(uma) sessão a pedido do autor. 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
147/2015, 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 “Projeto AMMA –
Oficina de Informática”. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 151/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
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Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE e dá outras providências, visando a
execução do “Projeto Uniformes”. 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, 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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