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Ata nº 2828 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
18 de agosto de 2015. Ao décimo oitavo dia do mês de agosto do ano dois mil e quinze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2828ª 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 2827 da Sessão Ordinária de 11 de agosto 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) – Jornal Força-SP, Ano 11, nº 98, de 07 a 08/2015; 02) – Jornal do
Interior, Ano XV, nº 122; 03) – Revista NTU Urbano, Ano III, nº 15, de 05 a 06/2015; 04) –
Revista Guia da Prefeitura, Edição 23, Ano 04, de 06 a 07/2015; 05) – Convite da
Prefeita Municipal, para a 2ª Semana Faça Valer (Semana Municipal pela Esclerose
Múltipla), dias 23, 26 e 29/08/2015; 06) – Convite do Congresso Brasileiro de Municípios,
para o curso “Gestão Pública Participativa, Inovadora, Eficiente nos Municípios
Paulistas”, dia 27 e 28/08/2015; 07) – Convite da Câmara Municipal de Tambaú, para a
Sessão Solene de outorga de título de “Cidadão Tambauense e Profissional Modelo”, dia
28/08/2015; 08) – Convite da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, para
o “IX Congresso de Municípios do Noroeste Paulista”, de 16 a 18/08/2015; 09) – Convite
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – M. Madureira – Pirassununga, para o
Concerto Comemorativo pelos 192 anos da cidade de Pirassununga, dia 22/08/2015; 10)
– Convite da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, para Audiência Pública que debaterá o Orçamento
Estadual 2016, dia 20/08/2015; 11) – Requerimento do vereador Cícero Justino da Silva,
solicita certidão de exercício de cargo de vereador para fins trabalhistas; 12) –
Requerimento da Vereadora Luciana Batista, solicita acesso às gravações das câmeras
de filmagem de segurança do prédio da Câmara Municipal, no período de 06 a
07/08/2015; 13) – Requerimento de André Serafin Silano de Paula, solicita a cessão do
plenário desta Casa de Leis, para convenções municipais do PMDB de Pirassununga,
dia 29/08/2015; 14) – E-mail da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos –
USP, FZEA Pirassununga, justifica a ausência do Diretor Prof. Dr. Paulo José do Amaral
Sobral, no Ato Solene alusivo ao “Dia do Soldado”, dia 25/08/2015; e Ato Solene alusivo
ao transcurso do Centésimo Nonagésimo Terceiro Aniversário da Independência do
Brasil, dia 01/09/2015; 15) – Ofício nº 208 da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga,
acusa e agradece o recebimento do Requerimento nº 140/2015, de autoria dos
Vereadores Otacilio José Barreiros e Alcimar Siqueira Montalvão, que enviou votos de
congratulações à Fazenda da Aeronáutica por mais um ano de existência, no último dia
22/05/2015; 16) – Ofício nº 53/2015, da Procuradoria Geral do Município, encaminha
Termo de Convênio nº 13/2015, entabulado com a Associação Beneficente Instituto Vida
Renovada”; 17) – Ofício GAB nº 608/2015, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 86/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre a situação da Senhora Shirley Tech Correa; 18) – Ofício nº 142/2015,
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da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei nº 140/2015, 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”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 19) – Ofício nº
143/2015, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei nº 141/2015, que visa
autorizar o Poder Executivo a contratar financiamento junto a Instituições Financeiras, a
oferecer garantias e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 20) – Projeto de Lei nº
142/2015, de autoria do vereador Otacilio José Barreiros, que visa denominar a Praça
“Boulevard”, no Distrito de Cachoeira de Emas. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Projeto de
Lei nº 143/2015, de autoria do vereador Otacilio José Barreiros, que dispõe sobre a
proibição do uso de aparelhos de som, portáteis ou instalados em veículos automotores
estacionados, nas vias e logradouros públicos, nos horários e nas condições que
estabelece e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 22) – 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. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) –
Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2015, de autoria do vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, que dispõe sobre a criação da Medalha de “Estudante Modelo”, conferido
pela Câmara Municipal de Pirassununga, aos alunos das escolas públicas e particulares
do Município que tenham se distinguido a cada ano nos cursos de ensino fundamental e
médio. 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: 24) - Indicação nº 188/2015, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
criar no Paço Municipal, uma Galeria com as fotos dos Prefeitos que governaram nossa
cidade, e a respectiva data de mandato, como forma de preservar a história de nossa
cidade; 25) - Indicação nº 189/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja cortado o mato
existente ao lado da pista de atletismo do CEFE “Presidente Médici”; 26) - Indicação nº
190/2015, de autoria dos Vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
interceder pelos munícipes servidores públicos estaduais, para que a Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga e IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual, estabeleçam um convênio para atendimento em nossa cidade e a
criação de um posto a este fim; 27) - Indicação nº 191/2015, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de regular o funcionamento das luminárias da Avenida Joaquim Duarte de
Oliveira e Rua José Carlos Machado, Vila Real, para que fiquem acesas apenas no
período noturno; 28) - Indicação nº 192/2015, de autoria do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar o reparo e conservação contínua da calçada onde está o ponto de ônibus
próximo ao cruzamento entre as Ruas Pereira Bueno e Duque de Caxias (ponto próximo
à Loja Trevisan, em atenção aos munícipes que, diariamente, passam pelo local; 29) Indicação nº 193/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”,
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para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar reparos no leito
asfáltico da Rua José Pozzi, esquina com Rua José Teixeira, Vila Guilhermina; 30) –
Pedido de Informações nº 97/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
sobre o Edital Nº 110/2015, Pregão Presencial Nº 074/2015, Processo Administrativo Nº
2385/2015; 31) – Pedido de Informações nº 98/2015, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre falta de vagas nas Creches Municipais, principalmente nas
regiões da Vila Santa Fé, Vila São Pedro, Jardim Ferrarezzi, Jardim Margarida e Vila
Pinheiro; 32) – Pedido de Informações nº 99/2015, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre matéria divulgada pelo Jornal “O Movimento”
na edição distribuída no último dia 07 de agosto próximo passado; 33) – Pedido de
Informações nº 100/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, sobre uso de veículos da Guarda Civil Municipal; 34) – Pedido de Informações
nº 101/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre a
implantação da área azul em Pirassununga. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos:
35) – Requerimento nº 281/2015, de autoria do vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime
de urgência o Projeto de Lei nº 128/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2538 – Piso Proteção Social Básica, na Lei Municipal
nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a
2017. Aprovado por unanimidade de votos. 36) – Requerimento nº 282/2015, de autoria
do vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 129/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2538 – Piso
Proteção Social Básica, na Lei nº 4.623, de 20 de junho de 2014, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2015. Aprovado por unanimidade de votos. 37) –
Requerimento nº 283/2015, de autoria do vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência o Projeto de Lei nº 130/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional no orçamento vigente, até o limite de
R$ 34.471,34 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro
centavos), destinado a atender abertura de nova ação nº 2538 – Convênio com o Piso
Proteção Social Básica. Aprovado por unanimidade de votos. 38) – Requerimento nº
284/2015, de autoria do vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto
de Lei nº 131/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 2539 – Piso Proteção Social Especial, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de
novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por
unanimidade de votos. 39) – Requerimento nº 285/2015, de autoria do vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais seis edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 132/2015, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2539 – Piso Proteção Social
Especial, na Lei nº 4.623, de 20 de junho de 2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2015. Aprovado por unanimidade de votos. 40) – Requerimento nº
285/2015, de autoria do vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto
de Lei nº 133/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
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15.696,36 (quinze mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos),
destinado a atender abertura da nova ação nº 2539 – Convênio com o Piso Proteção
Social Especial. Aprovado por unanimidade de votos. 41) - Requerimento nº 287/2015,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Pirassununga
Cristina Aparecida Batista e à Ilustríssima Senhora Secretária Municipal de Educação
Yara Aparecida Bernardi Antonialli, pela inauguração das novas instalações da EMEIEF
“Professora Lenira Papa”, no último dia 05 de agosto. Aprovado por unanimidade de
votos. 42) - Requerimento nº 288/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à Associação dos
Moradores dos Bairros Jardim das Laranjeiras, Residencial Rio Verde, e Jardim Ferrari
(LARIFER), na pessoa de sua Presidente Ivonete Dutra, e à Associação Cultural
Recreativa e Esportiva Garotos da Zona Norte, por seu Presidente Wallace Ananias de
Freitas Bruno, realizaram a “1ª Festa Agostina”, nos dias 14, 15 e 16 de agosto.
Aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento nº 289/2015, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Seccional Unimed Pirassununga, pelos 20
(vinte) anos de bons serviços em nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 44)
- Requerimento nº 290/2015, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, solicita intercessão dos representantes da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, à Polícia Militar Ambiental de Pirassununga e à CETESB solicitando
informações sobre eventuais autorizações para queimada na zona rural do Município de
Pirassununga, bem como, que seja realizado, por esses órgãos estatais de defesa do
meio ambiente, o monitoramento e fiscalização dessas atividades nocivas ao meio
ambiente é a saúde da população. 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. Usou da
palavra o vereador inscrito Otacilio José Barreiros, aparteado pelo vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”. Inscrita, a vereadora Luciana Batista, concedeu seu
tempo no expediente para que o vereador Otacilio José Barreiros continuasse a usar da
palavra. Inscrito, o vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé” usou da
palavra. Logo após, usou da palavra o vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Em seguida, o já inscrito vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”
usou da palavra aparteado pelos vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza
Pereira. Usou da palavra o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos
vereadores Milton Dimas Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Inscrito, o vereador
Milton Dimas Tadeu Urban, concedeu seu tempo no expediente para que o vereador
Jeferson Ricardo do Couto continuasse a usar da palavra. Logo após, o vereador inscrito
João Batista de Souza Pereira, aparteado pelos vereadores Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, Luciana Batista, Cícero Justino da Silva, Otacilio José
Barreiros e contra aparteado pela vereadora Luciana Batista. 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 pelos vereadores João Batista de Souza Pereira, Otacilio José Barreiros e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Após o Sr. Presidente reassumir os
trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 128/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão
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de nova ação nº 2538 – Piso Proteção Social Básica, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de
novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Neste momento,
o Vereador João Batista de Souza Pereira requereu que os Projetos de Lei nºs: 128, 129,
130, 131, 132 e 133/2015 a votação fosse apreciada em bloco em razão dos projetos
tratarem do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Colocado em PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO o Projeto de Lei nº 128/2015, foi
aprovado por unanimidade de votos. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 129/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar a inclusão
de nova ação nº 2538 – Piso Proteção Social Básica, na Lei nº 4.623, de 20 de junho de
2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
130/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional no orçamento vigente, até o limite de R$ 34.471,34 (trinta e quatro mil,
quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), destinado a atender
abertura de nova ação nº 2538 – Convênio com o Piso Proteção Social Básica. Aprovado
por unanimidade de votos. 04) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 131/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2539 – Piso Proteção Social Especial, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro
de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade
de votos. 05) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 132/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2539 – Piso
Proteção Social Especial, na Lei nº 4.623, de 20 de junho de 2014, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2015. Aprovado por unanimidade de votos. 06) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 133/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial
no orçamento vigente, até o limite de R$ 15.696,36 (quinze mil, seiscentos e noventa e
seis reais e trinta e seis centavos), destinado a atender abertura da nova ação nº 2539 –
Convênio com o Piso Proteção Social Especial. Aprovado por unanimidade de votos. 07)
– SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 103/2015, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa aprovar o Plano Municipal de Educação de Pirassununga para o
decênio 2015/2025, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 08) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 139/2015, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa alterar a Lei nº 2.211/91, que dispõe sobre a Política de Atendimento dos
Direitos da Criança e do Adolescente, para aperfeiçoar as disposições acerca da
estrutura e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA de Pirassununga – SP, bem como dispor sobre os parâmetros
para funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMDCA e dá outras providências. Adiada a apreciação por 01 (uma) sessão, a pedido do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. 09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei Complementar nº 04/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
alterar e acrescentar dispositivos na Lei Complementar nº 114 de 21 de novembro de
2013 que dispõe sobre a criação da Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga e dá outras providências. Em discussão, usaram da palavra os vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros. Colocado em
Primeira Discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 04/2015, foi 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 Lorival César Olivera Moraes
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- “Nickson”, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Não havendo mais
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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