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Ata nº 2852 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
15 de março de 2016. Ao décimo quinto dia do mês de março de dois mil e dezesseis,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2852ª 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 e
Otacilio José Barreiros. Ausente o vereador Milton Dimas Tadeu Urban. Havendo
número legal, o Sr. Presidente Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, declarou abertos
os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2851 da Sessão Ordinária de 08 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 Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho 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 abertura do Projeto
Desfrutando, dia 28/03/2016; 02) – Convite da Prefeita Municipal, para o evento
“Paixão de Cristo”, dias 18, 19 e 20/03/2016; 03) – Convite da Prefeita Municipal, para
a ocasião de homenagem às mulheres que têm se destacado em nossa sociedade,
dia 31/03/2016; 04) – Convite da Prefeita Municipal, para a abertura da Semana de
Arte e Consciência, em comemoração dos 33 anos de Fundação da APACAP –
Associação dos Praticantes da Arte Capoeira de Pirassununga, dia 21/03/2016; 05) –
Memorandos nºs 07 e 08/2016 da Visão Consultoria; 06) – Ofício nº 160/2016-1, do
Ministério Público do Estado de São Paulo, restituindo a cópia integral do Processo
TC-1963/026/12, e dos Expedientes TC-11943/026/13 e 45647/026/013; 07) –
Requerimento do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia
do áudio da Sessão Ordinária realizada no dia 08/03/2016; 08) – Convite da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para a 3ª Roda Violeiros, dia 03/04/2016;
09) – Convite de Sebastião Mário Cambi e Rogério Nascimento Santos, para a Copa
das Forças de Segurança de Santa Cruz da Conceição, dia 19/03/2016; 10) – Ofício
nº 19/2016 da Secretaria Municipal da Saúde, solicita a gravação do áudio da 54ª
Audiência Pública da Saúde, realizada dia 22/02/2016; 11) – Ofício nº 11/2016, da
Secretaria Municipal da Saúde, em atenção à Indicação nº 32/2016, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a limpeza da quadra poliesportiva da Vila
Guilhermina, ao lado do campo de malha, e ainda a vistoria por agentes vetores, no
local; 12) – Ofício nº 20/2016, da Secretaria Municipal da Saúde, solicitando o
reagendamento da Audiência Pública do dia 30/05/2016 para o dia 06/06/2016, e do
dia 26/09/2016 para o dia 03/10/2016; 13) – Ofício nº 12/2016, da Secretaria Municipal
da Saúde, em atenção à Indicação nº 03/2016, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, sobre a possibilidade de contratar médico hematologista na rede
pública de saúde, após a realização dos trâmites necessários; 14) – Ofício GAB nº
98/2016, do Assessor de Secretaria, Ronaldo Carlos Pavão, solicita uma cópia da ata
de posse da Prefeita, a fim de compor documentação para formalização de convênio;
15) – Ofício GAB nº 94/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de
Informações nº 11/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre os

-1-

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

galpões localizados no Centro Cultural de Eventos Dona Belila; 16) - Ofício nº
44/2016, da Prefeita Municipal, solicita a retirada do Projeto de Lei nº 19/2016, que
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a União Municipal Espírita
de Pirassununga – UMEP, para os fins que especifica; 17) - Ofício nº 37/2016, da
Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 30/2016, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, para
execução dos serviços de “Média Complexidade, Alta Complexidade”, nos termos do
Plano Operativo Anual - POA. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 18) - Ofício nº 38/2016, da Prefeita
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 27/2016, que visa
autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Centro
Pirassununguense de Assistência à Infância, para os fins que especifica.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 19) - Ofício nº 39/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 28/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a União Municipal Espírita de Pirassununga – UMEP, para os fins que
especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 20) - Ofício nº 40/2016, da Prefeita Municipal encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 29/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Centro Pirassununguense de Assistência à Infância – CPAI,
para os fins que especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) - Ofício nº 42/2016, da Prefeita
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 31/2016, que visa
autorizar o Poder Executivo a receber bens que especifica em doação 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: 22) - Indicação nº 39/2016, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar que o setor competente faça uma vistoria ao fim da Rua da
Constituição, Jardim Millenium, onde há cerca de 06 (seis) cavalos que são deixados
nas proximidades dessa área e que estão destruindo as cercas e plantações,
mexendo nos lixos e causando prejuízos à população local; 23) - Indicação nº
40/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar uma vistoria às árvores localizadas à
Avenida América do Sul, Vila Esperança, defronte aos números 671 e 659 dessa via
pública; 24) - Indicação nº 41/2016, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar melhorias
no cruzamento da Rua da Saudade e Rua Capitão Maneco, Centro, com pintura de
“PARE” bem grande no solo, e placas; 25) - Indicação nº 42/2016, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o recolhimento do lixo para a caçamba
no Bairro Rural Matão II; 26) – Pedido de Informações nº 15/2016, de autoria do
vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sobre a abertura de alguns
loteamentos no Município; 27) – Pedido de Informações nº 16/2016, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre
as doenças
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infectocontagiosas transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti e outras; 28) – Pedido
de Informações nº 17/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, sobre verbas
repassadas pelo ex-Deputado Federal Salvador Zimbaldi a nossa cidade a serem
aplicadas na área da saúde. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João
Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura do requerimento: 28) Requerimento nº 46/2016, de autoria dos vereadores Luciana Batista e João Batista
de Souza Pereira, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família
enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Egídio Henrique
Barbosa Coelho. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a
leitura do requerimento, o Sr. Presidente Alcimar Siqueira Montalvão consultou o Sr.
Secretário, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra o
vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Em seguida, o já
inscrito vereador Otacilio José Barreiros usou da palavra, aparteado pelo vereador
Cícero Justino da Silva. Logo após, o já inscrito vereador Cícero Justino da Silva usou
da palavra, aparteado pelos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
e Otacilio José Barreiros. Usou da palavra o vereador inscrito João Batista de Souza
Pereira, aparteado pelo vereador Cícero Justino da Silva. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou ao Vice-Presidente vereador Lorival César 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 João Batista de Souza Pereira. Após o Senhor Presidente reassumir os
trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) - SEGUNDA 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. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que
fizesse a leitura do Ofício nº 44/2016, encaminhado pela Prefeita Municipal. Logo após
a leitura, o Senhor Presidente comunicou que a Câmara Municipal recebeu o Ofício nº
44/2016, da Prefeita Municipal, autora do Projeto de Lei nº 19/2016, a qual requer a
retirada do Projeto. De acordo com o artigo 72 do Regimento Interno desta Casa,
quando a matéria já estiver sob deliberação do Plenário a retirada do Projeto de Lei
deverá ser apreciada pelo Plenário”. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
discussão e votação o pedido de retirada do Projeto de Lei nº 19/2016, sendo
aprovado pelo Plenário por unanimidade de votos dos presentes. Logo, o Projeto de
Lei nº 19/2016 foi retirado. 02) - SEGUNDA 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 “Projeto
AMMA – Família atuante, aluno brilhante”. Neste momento, o vereador João Batista
de Souza Pereira, requereu o adiamento da apreciação do Projeto de Lei nº 20/2016
por 03 (três) sessões. Em discussão, o requerimento do Vereador João Batista de
Souza Pereira, usaram da palavra os vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, João Batista de Souza Pereira, Otacilio José Barreiros, Jeferson Ricardo
do Couto e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Colocado em votação, o
requerimento foi aprovado por (05X03) votos, sendo adiada a apreciação do Projeto
de Lei nº 20/2016, por 03 (três) sessões. 03) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 21/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
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a conceder subvenção social ao Lar de Transição Casa da Fraternidade, para os fins
que especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) - 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”. Em
discussão, usaram da palavra os vereadores: Otacilio José Barreiros e Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Neste momento, o vereador João Batista de
Souza Pereira solicitou que a votação fosse apreciada em títulos, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Colocado em Primeira Discussão,
o Projeto de Lei Complementar nº 14/2015 foi aprovado por (07X01) votos. 05) 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. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. 06) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 23/2016,
de autoria da Prefeita Municipal, 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. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. 07) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 24/2016,
de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando a
execução do Programa Estadual de Proteção Social Básica e Especial. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes.08) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 25/2016, de autoria da Prefeita Municipal, 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.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 09) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 01/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que
altera o artigo 139 da Lei Orgânica do Município de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 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 o vereador
inscrito, João Batista de Souza Pereira. Por fim, usou da palavra o vereador inscrito
Jeferson Ricardo do Couto. 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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