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Ata nº 2849 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
23 de fevereiro de 2016. Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2849ª
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 2848 da Sessão Ordinária de 16 de fevereiro 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. Neste momento, o vereador Otacilio José Barreiros, requereu a suspensão da
sessão por tempo indeterminado, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) - Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, solicita a nulidade da nomeação da vereadora Luciana Batista, para integrar a
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Lavoura, como substituta do
vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, nomeando-se outro vereador
como substituto, bem assim, designando o vereador ora impugnante como relator da
referida comissão até que finde o afastamento do vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”; 02) – Convite da Prefeita Municipal, para a 2ª Edição do
Casamento Comunitário, dia 28/02/2016; 03) – Convite do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, para a “Corrida da Paz”, dia 20/02/2016; 04) – Ofício nº
03/2016, da 96ª Zona Eleitoral – Pirassununga-SP, encaminha relação dos
vereadores e suplentes, comunicando o cancelamento da filiação ao partido pela qual
foram eleitos nas Eleições 2012; 05) – Comunicado nº CM187123/2015, do Ministério
da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 252.131,75); 06) – Requerimento da vereador
Luciana Batista, solicita cópia do Pedido de Informações nº 137/2015, de sua autoria,
bem assim, da resposta encaminhada pelo Executivo Municipal por intermédio do
Ofício GAB nº 883/2015, protocolado em 20 de novembro de 2015, além de cópia do
Pedido de Informações nº 161/2015, também de sua autoria com a respectiva
resposta do Executivo Municipal, através do Ofício GAB nº 966/2015, acerca de
serviços prestados à municipalidade pelo Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
protocolado em 29 de dezembro de 2015; 07) – Ofício Circular nº 400/2015, da
ABRACAM informa a realização da 4ª Mobilização Nacional de Vereadores nos dias
12, 13, 14 e 15/04/2016; 08) – Ofício do Partido Democrático Trabalhista, informando
que o Sr. Marcos Roberto Sgambatti não pertence mais ao referido Partido, e possui
dois vínculos com a Prefeitura Municipal de Pirassununga; 09) – Informativo nº
12/2016 do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sobre a realização da Corrida da
Paz 2016, dia 20/02/2016; 10) – Ofício nº 05/2016, do Secretário Municipal de
Finanças, em atenção as Instruções nº 02/2008 – TC-A-40.728/026/07 ao Tribunal de
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Contas do Estado de São Paulo – UR 10 – Araras, solicita o preenchimento dos itens
em conformidade com o relatório – SIAP; 11) – Ofício nº 28/2016, da Prefeita
Municipal, encaminha Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 06/2016, que visa
instituir o Projeto “Adote uma Área Pública” no âmbito do Município de Pirassununga e
dá outras providências; 12) – Ofício GAB nº 67/2016, da Secretária Municipal de
Governo, solicita a expedição de 1 (uma) certidão referente ao Exercício de 2015,
contendo os nomes dos responsáveis pelo Executivo: Prefeito e Vice-Prefeito; 13) –
Ofício GAB nº 65/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações
nº 04/2016, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
sobre publicação, no site do Tribunal de Contas do Estado, elencando as seguintes
informações sobre Pirassununga: Receita Consolidada em 2015; e Despesas
empenhadas em 2015; 90) – Pedido de Informações nº 05/2016, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o Edital nº 173/2015 Pregão Presencial nº 129/2015 - Processo Administrativo nº 2768/2015; 14) – Projeto
de Decreto Legislativo nº 02/2016, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e
Lavoura, que dispõe sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga,
Exercício de 2012. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário que procedesse a leitura do Requerimento do vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Logo após a leitura de referido Requerimento, o Sr.
Presidente informou que em breve síntese, o Requerimento trata de suspeição da
vereadora Luciana Batista, alegando o requerente ser a vereadora parte interessada
no processo, colocando inclusive a vereadora na condição de suspeição tal quanto o
vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Esta Presidência não vê
desta maneira e acompanha o pedido do Presidente da Comissão de Finanças,
Orçamento e Lavoura, em atenção ao direito de proporcionalidade, coloca então por
ser do mesmo partido tanto a vereadora Luciana Batista quanto o Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, nomeando a vereadora Luciana Batista
neste cargo. Desta forma esta Presidência indeferiu o pedido do vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, uma vez que o mesmo já havia concedido ou
formulado o seu parecer quanto a documentação em questão. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou em discussão a decisão do Presidente ao Requerimento
formulado pelo vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Usaram da
palavra os vereadores Otacilio José Barreiros, Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, João Batista de Souza Pereira, Luciana Batista, Jeferson Ricardo do Couto,
Cícero Justino da Silva e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Colocada em
votação a Decisão do Presidente, foi mantida a decisão de indeferimento do
Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho por (06X03)
votos. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados à
Prefeita Municipal: 15) - Indicação nº 28/2016, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de atender
aos pedidos dos moradores do Distrito de Cachoeira de Emas, sobre o atual estado
da quadra de esportes do Jardim Limoeiro, da ponte antiga e do campo de futebol,
solicitando a instalação de banheiros públicos no centro turístico local; 16) - Indicação
nº 29/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de promover melhorias na academia ao ar livre
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instalada na Vila Santa Fé; 17) - Indicação nº 30/2016, de autoria do Vereador Cícero
Justino da Silva, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a
colocação de iluminação na praça localizada no encontro da Rua Canadá com
Avenida das Nações, ou solicitar que assim o faça a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo; 18) - Indicação nº 31/2016, de autoria
do Vereador Cícero Justino da Silva, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de manter contato com a empresa concessionária de transporte público
urbano para que o uso de passagem com valor diferenciado para estudantes e
professores possa ser usado sem limitações; 19) - Indicação nº 32/2016, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a limpeza da quadra poliesportiva da Vila Guilhermina, ao
lado do campo de malha, e ainda a vistoria por agentes vetores, no local ; 20) Indicação nº 33/2016, 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 despejado logo na entrada de acesso aos pesqueiros no Bairro
Rural Matão II para a caçamba; 21) - Indicação nº 34/2016, de autoria do Vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de instalar semáforos no encontro da Rua General Osório com Rua
Coronel Franco e Avenida Padre Van Ess, ou ainda a implantação de faixas de “Pare”
no solo; 22) - Indicação nº 35/2016, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
atender ao anseio da população de nossa cidade, construindo uma estátua do Senhor
Laerte Potiguar Giovanni, popularmente conhecido como “Poti”, Praça Central
Conselheiro Antonio Prado; 23) – Pedido de Informações nº 09/2016, de autoria do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre o funcionamento da máquina de leite de
soja; 24) – Pedido de Informações nº 10/2016, de autoria do vereador Cícero Justino
da Silva, sobre a Lei Municipal 3.365/2005 que dispõe sobre o Sistema Municipal de
Transporte Público de Pirassununga; 25) – Pedido de Informações nº 11/2016, de
autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre os galpões localizados no
Centro Cultural de Eventos Dona Belila; 26) – Pedido de Informações nº 12/2016, de
autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre os alugueis de boxes,
quiosques e restaurantes em Cachoeira de Emas; 27) – Pedido de Informações nº
13/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o
programa “Acessa Pirassununga – Cidade Digital”. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 28) – Requerimento nº 21/2016, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais nove edis, solicita a designação
e realização de uma audiência pública nesta Casa de Leis para tratar sobre soluções
e providências a serem tomadas junto ao Conjunto Habitacional do Jardim Anversa,
notadamente quanto aos problemas estruturais nos blocos G-14 e G-12. Aprovado por
unanimidade de votos; 29) – Requerimento nº 22/2016, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, solicita intercessão da
Deputada Federal Ana Lúcia Lippaus Perugini para que ofereça emenda parlamentar
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em favor do Município de Pirassununga para
asfaltamento das ruas do Bairro Recanto dos Colibris. Aprovado por unanimidade de
votos; 30) - Requerimento nº 23/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
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Montalvão, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família
enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Helena da Silva.
Aprovado por unanimidade de votos; 31) - Requerimento nº 24/2016, 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
Maria Cristina Elias Gonçalves. Aprovado por unanimidade de votos; 32) Requerimento nº 25/2016, de autoria dos Vereadores João Batista de Souza Pereira e
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luizão Antônio
Elias. Aprovado por unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº 26/2016, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Zenaide Gazati Corsete. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº
27/2016, de autoria de todos os edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Laerte Potiguar Giovanni. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou que fizesse 1 (um) minuto de silêncio em
homenagem póstuma, a todos os requerimentos de pesar. Logo, o Requerimento nº
27/2016 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. 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. Após o Sr.
Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros.
Usou da palavra o vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”.
Por fim, o vereador inscrito João Batista de Souza Batista, usou da palavra, aparteado
pela vereadora Luciana Batista. A seguir o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia:
01) - SEGUNDA 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.
Neste momento, o Vereador Otacilio José Barreiros requereu que os Projetos de Leis
nºs: 04, 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 04/2016 foi aprovado por unanimidade de
votos. 02) – SEGUNDA 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.
Aprovado por unanimidade de votos. 03) - SEGUNDA 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. 04) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 10/2016, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando
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parceria para realização de cirurgias eletivas em nosso Município. Neste momento, a
Vereadora Luciana Batista requereu que os Projetos de Leis nºs: 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 e 18/2016 a votação fosse apreciada em bloco em razão de tratarem do
mesmo assunto, sendo o pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em
Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 10/2016 foi aprovado por unanimidade de
votos. 05) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 11/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA, para os fins que especifica.
Aprovado por unanimidade de votos. 06) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 12/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE,
objetivando a execução dos serviços de fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes na faixa etária de 6 a 16 anos, no Município de Pirassununga. Aprovado
por unanimidade de votos. 07) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
13/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Lar de Transição Casa da Fraternidade, para transferência
de recursos financeiros provenientes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social, objetivando a execução do Programa Estadual de Proteção Social Básica e
Especial. Aprovado por unanimidade de votos. 08) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 14/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE, objetivando o desenvolvimento do Programa Assistencial de Proteção Social
Básica Família – Renda Cidadã/Fortalecendo a Família. Aprovado por unanimidade de
votos. 09) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 15/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, 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 às Pessoas com Deficiência Intelectual acima de 30 anos. Aprovado por
unanimidade de votos. 10) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 16/2016, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II, visando à
transferência de recursos financeiros advindos do Fundo Estadual de Assistência
Social – FEAS para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Aprovado por
unanimidade de votos. 11) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do 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. Em discussão, usou da
palavra o vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em Primeira Discussão o Projeto
de Lei nº 17/2016, foi aprovado por unanimidade de votos. Aprovado por unanimidade
de votos. 12) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 18/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos. 13) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 01/2016, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa
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conceder ao Juiz de Direito Dr. RICARDO BRAGA MONTE SERRAT, o título de
“CIDADÃO PIRASSUNUNGUENSE”. Em discussão, usou da palavra o vereador
Otacilio José Barreiros. Colocado em Primeira Discussão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 01/2016, foi aprovado por unanimidade de votos. 14) - 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”. Retirado por
falta de parecer da Comissão Permanente da Agricultura e Meio Ambiente. 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 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.

-6-

