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Ata nº 2823 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
14 de julho de 2015. Ao décimo quarto dia do mês de julho do ano dois mil e quinze às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2823ª 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 2822 da Sessão Ordinária de 07 de julho 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. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Informativo da Associtrus, Ano 11, nº, 06 a 07/2015; 02) – Boletim da
Confederação Nacional de Municípios, 05/2015; 03) – Jornal do Interior, Ano XV, nº 120,
05/2015; 04) – Jornal Giuliani Nel Mondo, Ano 10, de 04 a 06/2015; 05) – Prospecto do
Ibrap, sobre o curso nº 398; 06) – Convite da Prefeita Municipal, para a inauguração da
nova Estrada Vicinal PNG 040 Henrique Rosolen – Taquarí Bairro, dia 18/07/2015; 07) –
Convite da Prefeita Municipal, para a 21ª Semana Nenete de Música Caipira, de 09 a
12/07/2015; 08) – Convite do Centro Paula Souza, ETEC – Tenente Aviador Gustavo
Klug, para a Solenidade de Conclusão dos Cursos: Administração, Agente Comunitário,
Finanças, Marketing e Eletrotécnica, dia 16/07/2015; 09) – Convite da Academia da
Força Aérea, para a Palestra do Programa de Formação de Valores (PFV), dia
14/07/2015; 10) – Convite da Associação Comercial e Industrial de Pirassununga e
Sindicato do Comércio Varejista de Pirassununga, para o Jantar Empresarial 2015, dia
18/07/2015; 11) – Convite de Luiz Alberto Teixeira Ferreira, para reunião com o Deputado
Federal Paulo Teixeira, na Câmara Municipal de Água da Prata, para tratar de assuntos
da Região da Mogiana, dia 11/07/2015; 12) – Ofício APAE de São Paulo, nº 6557/2015,
da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convidando para o
“Encontro Regional sobre Violência contra Pessoas com Deficiência, dia 17/07/2015; 13)
– E-mail da Faculdade de Zootecnica e Engenharia de Alimentos – FZEA Pirassununga,
justifica a ausência da Prof.ª. Dr.ª Elisabete Maria Macedo Viegas, Vice-Diretora desta
FZEA, na Audiência Pública de 20/07/2015, que versará sobre os Projetos de Leis nºs:
104, 105, 106 e PLC nº 05/2015, por motivo de compromissos assumidos anteriormente;
14) – Ofício nº 729/2015, da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, solicita a cessão do Plenário “Dr.
Fernando Costa”, desta Casa de Leis, para realização de Audiência Pública, dia
29/07/2015; 15) – Ofício nº 331/2015 da Secretaria Municipal de Educação, encaminha o
Relatório Final/Diagnóstico, e a Apresentação do Plano Municipal de Educação. 16) –
Ofício GAB nº 531/2015, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
71/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre informações a
respeito do Centro Comunitário da Vila Santa Fé; 17) – Ofício GAB nº 533/2015, da
Prefeita Municipal, em atenção à Indicação nº 78/2015, de autoria do vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, sobre construção irregular em curso, no cruzamento da Rua Santa
Isabel, Vila Santa Fé, próximo ao tratamento de esgoto; 18) – Ofício nº 124/2015, da
Prefeita Municipal comunica o veto parcial ao Projeto de Lei nº 93/2015, que visa instituir
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o Projeto “Adote uma Área Pública” no âmbito do Município de Pirassununga e dá outras
providências . Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal:
19) - Indicação nº 163/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de firmar Parcerias Público Privadas
para trocar as lâmpadas das áreas públicas e prédios públicos por lâmpadas LED,
visando maior economia aos cofres públicos e preservação do meio ambiente; 20) Indicação nº 164/2015, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de promover as
manutenções necessárias na calçada defronte ao número 87 da Rua Capitão Maneco,
Centro, bem como, determinar a poda de galhos das árvores naquelas imediações pois,
estão atrapalhando e ofuscando a luminosidade da iluminação existente na rede pública;
21) - Indicação nº 165/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de aumentar o
número de dias em que o Caminhão de Lixo faz a coleta nos Bairros Vertentes do
Mamonal e Recanto dos Colibris, inclusive colocando placas sobre a proibição de se
abandonar animais mortos no ponto de coleta desses bairros; 22) - Indicação nº
166/2015, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de: a) proceder a limpeza na beira da estrada que acessa o
Residencial Vertentes do Mamonal; b) a colocação de placas alertando os “sujismundos”
que não joguem lixo no local, sob pena de multa; e c) a destinação de um “Ecoponto” na
região para o recebimento de lixo com coleta periódica; 23) – Pedido de Informações nº
80/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre o cheiro de esgoto
que invade as residências da Zona Norte; 24) – Pedido de Informações nº 81/2015, de
autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sobre as enchentes
do Córrego do Andrézinho; 25) – Pedido de Informações nº 82/2015, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a Semana Nenete 2015;
26) – Pedido de Informações nº 83/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre os prédios municipais, escolas, creches e até a própria
Prefeitura estavam sem alvará de funcionamento e projeto de Bombeiro; 27) – Pedido de
Informações nº 84/2015, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Cicero Justino da Silva, sobre a reforma da quadra esportiva do Jardim
Eldorado; Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de Souza
Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 28) - Requerimento nº 227/2015,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, e subscrito
por mais cinco edis, consignando votos de congratulações à Prefeita Municipal Cristina
Aparecida Batista e ao Setor de Merenda Escolar, por sua Coordenadora Luciana
Martins Godoy”, pela aquisição com recursos próprios, cinco Vans da marca e modelo
Fiat/Ducato, totalmente refrigeradas e nas especificações da Vigilância Sanitária.
Aprovado por unanimidade de votos; 29) - Requerimento nº 228/2015, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais cinco
edis, consignando votos de congratulações à Prefeita Municipal Cristina Aparecida
Batista e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Cultura e Turismo Kébler
Gabriel da Silva, durante os dias 09 a 12 de julho, realizou-se a tradicional Semana
Nenete de Música Caipira, uma das mais importantes festas em valorização da cultura
caipira. Aprovado por unanimidade de votos; 30) - Requerimento nº 229/2015, de autoria
do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações aos recrutas da 1ª Turma 2015, no dia 26 de junho, a Academia
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da Força Aérea realizou a Solenidade de Compromisso à Bandeira Nacional . Aprovado
por unanimidade de votos; 31) - Requerimento nº 230/2015, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações aos novos Aspirantes a Oficial, no último dia 03 de julho, a Academia da
Força Aérea realizou a Cerimônia de entrega de Espadins à Turma Jaguar. Aprovado por
unanimidade de votos; 32) – Requerimento nº 231/2015, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
ao Lions Clube de Pirassununga, na pessoa do Presidente Senhor Domingos Apparecido
Azarite, no último dia 1º de julho, realizou a Assembleia Festiva de Posse da Diretoria
para o ano leonístico 2015/2016. Aprovado por unanimidade de votos; 33) –
Requerimento nº 232/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual
Luiz Fernando Teixeira Ferreira, pela realização de audiência dia 07/07/2015 que
debateu a manutenção da Lei de Incentivo ao Esporte cujos efeitos se encerrarão ao
final do corrente ano. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº
233/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações a Senhora Aline Lemos Corrêa de Oliveira
Andrade, pela emenda parlamentar destinada à Pirassununga, quando de seu mandato
de Deputada Federal. Em discussão, usou da palavra a vereadora Luciana Batista. Em
votação, o Requerimento nº 233/2015 foi aprovado por unanimidade de votos; 35) Requerimento nº 234/2015, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Antônio Carlos de Campos
Machado, visando a destinação de emenda parlamentar de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para atender a justa reivindicação para a prevenção da saúde em nosso
Município. Neste momento, o Vereador Otacilio José Barreiros requereu que os
Requerimentos nºs: 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 e 242/2015 a votação fosse
apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em votação, usou da palavra o Vereador Otacilio
José Barreiros. Colocado em votação, o Requerimento nº 234/2015, foi aprovado por
unanimidade de votos. 36) - Requerimento nº 235/2015, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado Estadual
Fernando Capez, visando a destinação de emenda parlamentar de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para atender a justa reivindicação para a prevenção da saúde em nosso
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 37) – Requerimento nº 236/2015, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicita
intercessão do Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, visando a destinação de emenda
parlamentar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para atender a justa reivindicação para a
prevenção da saúde em nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos; 38) –
Requerimento nº 237/2015, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado Federal Francisco Everaldo Oliveira
Silva - “Tiririca”, visando a destinação de emenda parlamentar de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para atender a justa reivindicação para a prevenção da saúde em nosso
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 39) – Requerimento nº 238/2015, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicita
intercessão do Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi - “Baleia Rossi”,
visando a destinação de emenda parlamentar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
atender a justa reivindicação para a prevenção da saúde em nosso Município. Aprovado
por unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 239/2015, de autoria do Vereador
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Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado
Federal Nelson Marquezelli, visando a destinação de emenda parlamentar de R$
100.000,00 (cem mil reais) para atender a justa reivindicação para a prevenção da saúde
em nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº
240/2015, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis,
solicita intercessão do Deputado Federal Paulo Pereira da Silva - “Paulinho da Força”,
visando a destinação de emenda parlamentar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
atender a justa reivindicação para a prevenção da saúde em nosso Município. Aprovado
por unanimidade de votos; 42) – Requerimento nº 241/2015, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Deputado
Federal Sérgio Olímpio Gomes - “Major Olímpio”, visando a destinação de emenda
parlamentar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para atender a justa reivindicação para a
prevenção da saúde em nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos; 43) Requerimento nº 242/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Joaquim Cardoso. Aprovado por unanimidade
de votos. 44) - Requerimento nº 243/2015, 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 Elizabeth da Silva Campos.
Aprovado por unanimidade de votos. 45) - Requerimento nº 244/2015, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Izabel Costa Silvestrini. Aprovado por unanimidade de votos. 46) - Requerimento nº
245/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Maria Stella Moita Valério. Aprovado por
unanimidade de votos. 47) - Requerimento nº 246/2015, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Romeu Cavalmoretti. Aprovado por unanimidade de votos. 48) - Requerimento nº
247/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para
que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Samuel Carvalho da Silva. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a
leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente consultou ao 1º Secretário, Vereador João
Batista de Souza Pereira, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. 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.
Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito vereador Otacilio
José Barreiros, aparteado pelo vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Inscrita, dispensou o uso da palavra a vereadora Luciana Batista. Usou da palavra o
vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, aparteado pelos
vereadores Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em
seguida, o já inscrito vereador Jeferson Ricardo do Couto usou da palavra, aparteado
pelos vereadores Cícero Justino da Silva, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e
Milton Dimas Tadeu Urban. Inscrito usou da palavra o vereador Cícero Justino da Silva,
aparteado pelos vereadores Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de
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Souza Filho. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou-se a
Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 118/2015, de autoria
da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a avaliação da emissão de gases e fumaça preta
de escapamentos dos veículos e máquinas que especifica e dá outras providências.
Neste momento, o Vereador João Batista de Souza Pereira requereu que os Projetos de
Leis nºs: 118, 120, 122, e 123/2015 a votação fosse apreciada em bloco em razão de
estarem em Segunda Discussão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 118/2015 foi aprovado por
unanimidade de votos. 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 120/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 4.775/2015, que
institui o PDV aos servidores celetistas do Poder Executivo e do SAEP, e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 122/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa estabelecer
procedimentos de controle ambiental para utilização de produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa nas contratações de obras e serviços de engenharia nas
compras públicas realizadas pela administração pública direta e indireta no Município de
Pirassununga, bem como institui a exigência de cadastramento no CADMADEIRA,
criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de Junho de 2008. Aprovado por
unanimidade de votos. 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 123/2015, de
autoria do Vereador Lorival Cesar Oliveira Moraes - “Nickson”, que visa denominar de
"João Binotti", a Rua 07, do Loteamento "Jardim Kanebo", neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 115/2015, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que visa denominar de "Nivaldo José da
Silva", a Rua 01, do Loteamento "Jardim Kanebo", neste Município. Adiada a apreciação
por 2 (duas) sessões a pedido do autor. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 124/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
aditar convênio celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
conforme especifica. Aprovado por unanimidade de votos. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 125/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, objetivando o desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Família
– PAIF. Aprovado por unanimidade de votos. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 126/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa alterar dispositivo da Lei nº
4.771, de 22 de maio de 2015, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II. 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, o Sr. Presidente convidou os
Senhores Edis e a População em Geral, para a Audiência Pública que versará sobre os
Projetos de Lei nºs 104, 105, 106/2015; e Projeto de Lei Complementar nº 05/2015 , dia
20/07/2015 (segunda-feira), às 19h30min, no Plenário “Dr. Fernando Costa” da Câmara
Municipal. Em seguida, 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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