CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Ata nº 2891 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 13 de dezembro de 2016. Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de dois
mil e dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início
a 2891ª 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 2890 da Sessão Ordinária de
06 de dezembro 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, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos. A seguir, o Vereador Cícero Justino da Silva solicitou a dispensa da leitura do
Expediente e do Relatório de Atividades de 2016, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Neste momento, a vereadora Luciana Batista solicitou a
suspensão da sessão por 10 (dez) minutos, para colheita de assinaturas nos
requerimentos, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Reaberto os
trabalhos o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Informativo n° 71/2016, do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sobre o tema
“Como Evitar Acidentes com Escorpiões”; 02) – Convite da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, para a Audiência Pública sobre o "Projeto de Lei de Proteção às
Abelhas Nativas no Município de Pirassununga", a realizar-se no dia de hoje, às 19
horas, no Plenário do Paço Municipal; 03) – Convite da EMAIC CPC “Prof. Daniel
Caetano do Carmo”, para as atividades de encerramento, dias 14 e 15/12/2016; 04)
– Relatório de Atividades 2016 da Câmara Municipal de Pirassununga; 05) – Ofício
nº 007/2016 do Secretário Municipal de Finanças, Senhor Edilson Pereira de Godoy,
encaminhando os balancetes referentes ao mês de abril de 2016 da Prefeitura
Municipal de Pirassununga; 06) – Ofício nº 006/2016 do Secretário Municipal de
Finanças, Senhor Edilson Pereira de Godoy, encaminhando os balancetes referentes
ao mês de maio de 2016 da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 07) – Ofício nº
017/2016 do Secretário Municipal de finanças, Senhor Edilson Pereira de Godoy, em
atenção ao ofício nº 00967/2016-SG encaminhando as especificações dos órgãos,
ações, metas e valores que foram modificadas no projeto em andamento do
Processo Legislativo - Lei do Orçamento pára o exercício de 2017; 08) – Ofício do
Presidente vereador Alcimar Siqueira Montalvão, encaminha os Balancetes da
Receita e Despesas, referente ao mês de 11/2016; 09) – Ofício GAB nº 598/2016 da
Prefeita Municipal, Senhora Cristina Aparecida Batista, em atenção ao Pedido de
Informações nº 112/2016, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre quadro de Assistentes de Direção da Municipalidade); 10) –
Ofício GAB n° 596/2016, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 109/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre
o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, referente a revisão
extraordinária da tarifa de água em meados de 2015; 11) – Ofício nº 162/2016, da
Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 135/2016, que
visa criar o Conselho Municipal de Juventude – CMJ, e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
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darem os pareceres; 12) – Ofício nº 164/2016, da Prefeita Municipal encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 137/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 117.000,00
(cento e dezessete mil reais), a fim de aditar contrato celebrado com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 13) – Ofício
nº 163/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
136/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação
orçamentária, a fim de aditar convênio celebrado com a Associação Alda Miranda
Matheus - AMMA, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais),
objetivando a execução do Programa de Atendimento Integral à Criança com
atividades socioeducativas em oficinas no contra-turno escolar. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
14) – Ofício nº 157/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 133/2016, que visa autorizar o Poder Público a alienar bem imóvel, a
título de investidura. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 15) – Ofício nº 160/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 131/2016, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2553 - Hemodiálise, na Lei Municipal nº 4514, de 29 de
novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 16) – Ofício nº 161/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 132/2016, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2553
- Hemodiálise, na Lei Municipal nº 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) – Ofício nº 158/2016,
da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 129/2016,
que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2554 – Modernização da Biblioteca
Municipal, na Lei Municipal nº 4514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual
para o período de 2014 a 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 18) – Ofício nº 159/2016, da Prefeita
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 130/2016, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2554 – Modernização da Biblioteca Municipal, na
Lei Municipal nº 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 19) - Requerimento n° 340/2016, de autoria do vereador Cícero
Justino da Silva, e subscrito por mais nove edis, para que seja apreciado sob regime
de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 127/2016 que
denomina de João Engler Filho, Rotatória no Jardim Morumbi, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 20) - Requerimento n° 341/2016, de autoria do
vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais oito edis, para que
seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência na presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 135/2016 que visa criar o Conselho Municipal
de Juventude – CMJ, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos;
21) - Requerimento n° 342/2016, 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 134/2016
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que denomina de “Odette Saraiva Cabianca”, Estrada Municipal neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 22) - Requerimento n° 343/2016, 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 137/2016 que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 117.000,00 (cento e
dezessete mil reais), a fim de aditar contrato celebrado com a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 23) Requerimento n° 344/2016, de autoria do vereador Otacilio José Barreiros, 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 136/2016
que Visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária, a fim de
aditar convênio celebrado com a Associação Alda Miranda Matheus – AMMA, no
valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), objetivando a execução do
Programa de Atendimento Integral à Criança com atividades sócio-educativas em
oficinas no contra-turno escolar. 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. Não havendo vereadores inscritos o Sr.
Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 127/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, visa
denominar de João Engler Filho, Rotatória no Jardim Morumbi, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos. 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 134/2016 de autoria da Prefeita Municipal, que denomina de
“Odette Saraiva Cabianca”, Estrada Municipal neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 135/2016 de autoria da Prefeita Municipal, que visa criar o Conselho Municipal de
Juventude – CMJ, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos.
04) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 136/2016 de autoria
da Prefeita Municipal, que Visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação
orçamentária, a fim de aditar convênio celebrado com a Associação Alda Miranda
Matheus – AMMA, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais),
objetivando a execução do Programa de Atendimento Integral à Criança com
atividades sócio-educativas em oficinas no contra-turno escolar. Aprovado por
unanimidade de votos. 05) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 137/2016 de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 117.000,00
(cento e dezessete mil reais), a fim de aditar contrato celebrado com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos.
06) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 112/2016, de autoria do Vereador
Cícero Justino da Silva, visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº 3.568, de 24 de
maio de 2007, que visa combater o nepotismo no Poder Executivo. Neste momento,
o Vereador João Batista de Souza Pereira requereu que o Projeto de Lei nº
112/2016, Projetos de Lei Complementar nºs: 08 e 09/2016, 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 112/2016 foi aprovado por unanimidade de votos. 07) - SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 08/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, visa regulamentar as atribuições da Secretaria Municipal de Meio
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Ambiente e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 08) SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 09/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, visa prorrogar o prazo para regularização de edificação, conforme
especifica. 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 na tribuna
o vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Em seguida, o já inscrito vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, usou da palavra. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou ao Vice-Presidente 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. Após o
Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra a vereadora inscrita Luciana
Batista. Inscrito, usou da palavra na tribuna o vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Usou da palavra o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. Em
seguida, o já inscrito vereador Cícero Justino da Silva. Por fim, o vereador inscrito
João Batista de Souza Pereira usou da palavra. Não havendo mais vereadores
inscritos, o Sr. Presidente convidou às Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e
a População em Geral, para a Audiência Pública, que versará sobre os Projetos de
Leis nºs: 129, 130, 131, 132, 138, 139 e Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei n°
94/2016, dia 19/12/2016, às 14 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”. 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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