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Ata nº 2848 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
16 de fevereiro de 2016. Ao décimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2848ª
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 2847 da Sessão Ordinária de 11 de dezembro 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 suspendeu a sessão temporariamente para
discussão da Ordem do Dia. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo nº 11/2016 do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, sobre os perigos da proliferação do mosquito Aedes Aegypti;
02) – Convite da Academia da Força Aérea – AFA, para a “Palestra do Programa de
Formação de Valores (PFV), dia 16/02/2016; 03) – Requerimento do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita seja informado todos os prazos
relativos ao processo das Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga, Exercício
de 2012, que sejam os prazos comuns do processo com relação a sua tramitação
nesta Casa, como também os prazos para emissão de pareceres da Comissão de
Finanças, Orçamento e Lavoura; 04) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, solicita cópia da gravação do áudio e vídeo da Sessão Ordinária de
11/02/2016, apenas da parte em que usou da palavra; 05) – Requerimento do Partido
Social Democrático – PSD de Pirassununga, solicita 2 (duas) vagas no plenário da
Câmara na sessão que votará as contas de 2012 da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 06) – Ofício nº 10/2016, acusa e agradece o convite para a Sessão
Solene de outorga do Título “Guarda Civil Municipal do Ano”, dia 23/02/2016; 07) –
Comunicado nº 16/2016, da Associação Beneficente Instituto Vida Renovada, informa
que assume o Serviço de Acolhimento Institucional no Município de Pirassununga; 08)
– Ofício do Presidente da Câmara, vereador Alcimar Siqueira Montalvão, encaminha
os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 01/2016; 09) – Convite da
Secretaria Municipal de Promoção Social, para a Aula Inaugural do45 Curso de
Padaria Artesanal ministrada pelo Professor da Academia da Força Aérea e Doutor
em Engenharia de Alimentos pela USP, Sr. Antonio Carlos Rodrigues, dia 15/02/2016;
10) – Ofício nº 05/2016, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de
Convênio nº 15/2015 – Termo Aditivo nº 16/2016, entabulado com a “Irmandade Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga”; 11) – Ofício nº 24/2016, da Secretaria
Municipal de Administração, encaminha Plano de Trabalho apresentado pelas
Entidades postulantes a convênio com a Municipalidade; 12) – Ofício nº 13/2016, da
Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 10/2016, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de
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Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgias
eletivas em nosso município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 13) – Ofício nº 16/2016, da Prefeita
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 11/2016, que visa autorizar
o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 14) – Ofício nº 17/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 12/2016, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga ANDE. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 15) – Ofício nº 19/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 13/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Lar de Transição Casa da Fraternidade. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
16) – Ofício nº 20/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 14/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) – Ofício nº
21/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
15/2016, 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 à
Pessoas com Deficiência Intelectual acima de 30 anos. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 18) – Ofício nº
22/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
16/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 19) – Ofício nº
23/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
18/2016, 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. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 20) – 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”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 21) – 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. 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
20/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ampliar o sistema de tratamento de água da
Vila Santa Fé e adjacências para atender a crescente demanda da região ; 23) -
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Indicação nº 21/2016, de autoria do Vereador Cícero Justino da Silva, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de aumentar o número de vagas para
estacionamento nas Ruas Mario Brinatti e Rua Panamá, para atender aos pedidos dos
munícipes; 24) - Indicação nº 22/2016, de autoria do Vereador Cícero Justino da Silva,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar projeto de
fabricação de vassouras e vassourões, utilizando garrafas pet; 25) - Indicação nº
23/2016, de autoria do Vereador Cícero Justino da Silva, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ceder para a Associação Desportiva e Cultural
de Capoeira “Mandinga Baiana”, o prédio que está sendo construído na Avenida das
Nações, esquina com a Rua Guiana, por um período de 30 anos, com direito a
renovação; 26) - Indicação nº 24/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a pintura de
sinalização de solo no cruzamento entre a Rua Major Pereira e Rua dos Lemes, para
evitar novos acidentes nesse local; 27) - Indicação nº 25/2016, de autoria do Vereador
João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de estudar, juntamente com o Sistema de Água e Esgoto de Pirassununga,
possibilidade de reestabelecer a cobrança do consumo mínimo entre 12 ou 15 metros
cúbicos de água; 28) - Indicação nº 26/2016, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de alterar a denominação do cargo de vigia para guarda patrimonial, mais adequado
às funções exercidas; 29) - Indicação nº 27/2016, de autoria do Vereador Loríval
César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de instalar uma praça de exercício de idoso na Vila Guilhermina, isto é,
um espaço público, equipado com aparelhos de ginástica para a realização de
exercícios físicos; 30) – 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; 31) – Pedido de Informações nº 08/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a prestação de serviço de
Iluminação Pública em Pirassununga. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura do requerimento:
32) – Requerimento nº 16/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e
subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações às Pastas
organizadoras do Curso de Padaria Artesanal, realizado dia 03/02/2016. Aprovado por
unanimidade de votos; 33) – Requerimento nº 17/2016, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de
congratulações à nova Diretoria da 9ª Subseção da OAB Paulista, empossada dia
29/01/2016. Aprovado por unanimidade de votos; 34) – Requerimento nº 18/2016, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais nove edis,
consignando votos de congratulações à Paróquia Santa Rita de Cássia, pelas
comemorações de seu Jubileu de Ouro, pelos 50 anos de existência. Aprovado por
unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 19/2016, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida
à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luiz Alves
Bezerra. Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 20/2016, de
autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
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enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Antônio Carlos Furlan.
Neste momento, o vereador Jeferson Ricardo do Couto, 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 20/2016 em
votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura do requerimento,
o Sr. Presidente Alcimar Siqueira Montalvão consultou o Sr. Secretário, se havia
Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito, usou da palavra o Vereador Dr.
Milton Dimas Tadeu Urban. Usou da palavra o vereador inscrito João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”. A seguir, o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto,
usou da palavra, aparteado pelo vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. O já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da
palavra na Tribuna . Logo a seguir, o vereador inscrito Otacilio José Barreiros usou da
palavra na Tribuna. Em seguida, usou da palavra na Tribuna o vereador inscrito
Cícero Justino da Silva. Usou da palavra o vereador inscrito João Batista de Souza
Pereira, aparteado pelos vereadores Cícero Justino da Silva e Jeferson Ricardo do
Couto. 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 Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 01/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Aldeias
Infantis SOS Brasil, para transferência de recursos destinados ao desenvolvimento do
Programa de Acolhimento Social à Criança e ao Adolescente, através da
administração do Serviço de Acolhimento Social. Neste momento, o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que os Projetos de Leis nºs:
01, 02, 03, 05, 07 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 01/2016 foi aprovado por
unanimidade de votos. 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 02/2016,
de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder
subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para os fins que
especifica. Aprovado por unanimidade de votos. 03) - SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 03/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Alda Miranda Matheus – AMMA.
Aprovado por unanimidade de votos. 04) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 05/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa criar a Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil – COMDEC, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de
votos. 05) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 07/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de
recursos financeiros ao Lar das Crianças do Menino Deus e dá outras providências,
visando a execução do “Projeto Cheiro de Música”. Aprovado por unanimidade de
votos. 06) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 09/2016, de autoria dos
Vereadores Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, que visa alterar a Lei nº 3.155, de 30/12/2002, que autoriza o Executivo a
instituir a Comissão Permanente de Combate e Prevenção à Dengue, outras moléstias
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e estabelece medidas de controle dos vetores específicos, imprimindo sanções.
Aprovado por unanimidade de votos. 07) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 04/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa revogar dispositivo da Lei nº
2.835, de 22 de agosto de 1997, que cria o Conselho Municipal de Educação de
Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 08) PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 08/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 4.887, de 12 de novembro de 2015
que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo para transferência de veículos
automotores para o Município de Pirassununga e dá outras providências. Em
discussão, usou da palavra o vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em Primeira
Discussão, o Projeto de Lei nº 08/2016 foi aprovado por unanimidade de votos. 09) PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 06/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 4.832, de 31 de julho de 2015, que
institui o Projeto “Adote uma Área Pública”, no âmbito do Município de Pirassununga e
dá outras providências. 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. Inscrito usou da
palavra o vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos vereadores Otacilio
José Barreiros, Cícero Justino da Silva e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Por fim, usou da palavra o vereador inscrito João Batista de Souza Pereira,
aparteado pelo vereador Jeferson Ricardo do Couto. Inscrito, o Sr. Presidente
vereador Alcimar Siqueira Montalvão dispensou o uso 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 será promovida
pela Gestora do Sistema de Saúde do Município, que apresentará a análise e o
relatório do montante e fontes de recursos aplicados no sistema relativos ao 3º
quadrimestre do ano de 2015, dia 22/02/2016, às 19 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, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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