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Ata nº 2820 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
23 de junho de 2015. Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano dois mil e quinze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2820ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes inicialmente os seguintes Vereadores: 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” e Luciana Batista. Ausente o vereador Milton Dimas
Tadeu Urban. Havendo número legal, o Sr. Presidente em exercício Vereador Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”, declarou abertos os trabalhos e colocou em
discussão a Ata nº 2819 da Sessão Ordinária de 16 de junho de 2015, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente em exercício,
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, 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 dos presentes. Neste momento, o Sr. Presidente
suspendeu a sessão temporariamente para colheita de assinatura nas proposituras.
Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente em Exercício pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Revista Escritório Contábil Adani, de 06 a 07/2015; 02) – Revista
Recap, Ano 2015, Edição 97; 03) – Convite da Prefeita Municipal para o lançamento da
implantação da área azul, dia 25/06/2015; 04) – Convite da Prefeita Municipal para a
inauguração da Unidade de Saúde “Ana Paula Ferrari”, dia 23/06/2015; 05) – Convite do
Colégio Objetivo, para o Arraiá da Solidariedade, dia 27/06/2015; 06) – Convite da
Prefeita Municipal, para Audiência Pública sobre assuntos de interesse do Distrito de
Cachoeira de Emas, Obreas de Infraestrutura, dia 22/06/2015; 07) – Convite do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência SAMU Pirassununga, para o 1º Seminário de
Atenção às Urgências do Município de Pirassununga, dia 27/06/2015; 08) – Ofício nº
216/14, da Promotoria de Justiça de Pirassununga, sobre área institucional e área verde
ocupada pelo Condomínio Residencial Suzana; 09) – Ofício Circular nº 23/2015, da
Secretaria de Estado da Saúde, informa sobre Comunicado CVS/Toxicovigilância nº 15
(Atividade Capina Química) de 07/04/2015; 10) – Ofício nº 148/10/15, da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, solicita cópia da gravação do áudio e vídeo da Reunião
realizada nesta Casa de Leis dia 16/06/2015; 11) – Ofício nº 104/2015, da Associação
Nosso Desafio Pirassununga sobre a cessão das Bandeiras; 12) – Ofício nº 100/2015, da
Prefeita Municipal convoca para Sessão Legislativa Extraordinária a fim de deliberar
sobre Projeto de Lei que visa aprovar o Plano Municipal de Educação de Pirassununga
para o decênio 2015/2025, e dá providências; 13) – Requerimento do Vereador Otacilio
José Barreiros, solicita cópia da gravação do áudio e vídeo da reunião realizada nesta
Casa de Lei dia 16/06/2015; 14) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros,
solicita cópia do Projeto de Lei nº 174/2014, de autoria deste Edil, da respectiva
Justificativa e da Lei Municipal nº 4.702, de 12/11/2014, que visa denominar de “Ana
Paula Ferrari” a Unidade de Saúde da Família – USF, localizada na Rua Amazona, s/nº,
bairro Jardim Kamel, neste Município; 15) – Requerimento do Vereador João Batista de
Souza Pereira, solicita cópia do Projeto de Lei nº 37/2013, que visa instituir o Programa
de Controle de Natalidade de Animais Domésticos no Município de Pirassununga e dá
outras providências, juntamente com a Justificativa e a Lei Municipal nº 4.390, de
09/05/2013 e do Projeto de Lei nº 125/2013, que dispõe sobre o registro permanente de
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animais no Município de Pirassununga; 16) – Ofício nº 98/2015, da Prefeita Municipal,
solicita o cancelamento do Projeto de Lei sob o autógrafo nº 4701/2015, que solicita
autorização para o Poder Executivo conceder subvenção social à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus; 17) – Ofício nº 109/2015, da Prefeita Municipal,
encaminha cópia da ATA e Lista de presença da Audiência Pública realizada sobre o
Plano Municipal de Educação 2015; 18) – E-mail da Secretária Municipal de Educação,
encaminha a Ata e Lista de presença da Audiência Pública sobre o Plano Municipal de
Educação; 19) – Ofício Especial da Prefeita Municipal e Secretária Municipal de
Educação, encaminha exemplares de jornais do município de Pirassununga, com
publicidade da realização de Audiência Pública versando sobre o Plano Municipal de
Educação; 20) – Ofício nº 246/2015, da Secretária Municipal de Educação, solicita
agendamento para Audiência Pública a realizar-se nesta Casa de Leis, para tratar sobre
o Plano Municipal de Educação; 21) – Ofício nº 41/2015, da Procuradoria Geral do
Município, encaminha Termo de Rerratificação de Convênio, entabulado com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE; 22) - Ofício nº
42/2015, da Procuradoria Geral do Município, encaminha Termo de Convênio nº
09/2015, entabulado com a Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA; 23)
- Ofício nº 43/2015, da Procuradoria Geral do Município, encaminha Termo de Ajuste nº
09/2015, entabulado com a Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA; 24)
- Ofício nº 44/2015, da Procuradoria Geral do Município, encaminha Termo de Ajuste nº
07/2015, entabulado com a Fundação de Ensino de Pirassununga; 25) – Ofício nº
91/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
104/2015, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2537 – SAMU, na Lei Municipal nº
4.514, de 29/11/2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
26) – Ofício nº 92/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 105/2015, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2537 – SAMU, na
Lei Municipal nº 4.623, de 20/06/2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2015. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 27) – Ofício nº 93/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 106/2015, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 619.500,00
(seiscentos e dezenove mil e quinhentos reais), destinado a atender abertura da nova
ação nº 2537 - SAMU. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 28) – Ofício nº 95/2015, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº 04/2015, que visa
alterar e acrescentar dispositivos na Lei Complementar nº 114, de 21/11/2013 que dispõe
sobre a criação da Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal de Pirassununga e dá
outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 29) – Ofício nº 97/2015, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 103/2015, que visa aprovar o Plano
Municipal de Educação de Pirassununga para o decênio 2015/2025, e dá providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 30) – Ofício nº 101/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 107/2015, 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
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pareceres; 31) – Ofício nº 102/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 108/2015, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com o Centro Pirassununguense de Assistência à Infância – CPAI, para os fins que
específica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 32) – Ofício nº 103/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 109/2015, que visa autorizar o Poder Executivo a
conceder subvenção social à Comunidade Terapêutica Recanto Flamboyant para os fins
que especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 33) – Ofício nº 104/2015, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 110/2015, 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; 34) – Ofício nº 105/2015, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 111/2015, que visa autorizar
o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Grupo de Apoio aos Doentes de Aids
de Pirassununga – GAAP, para os fins que especifica. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 35) – Ofício nº
106/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
112/2015, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Grupo
de Voluntários no Combate ao Câncer – GVVC, para os fins que especifica.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 36) – Ofício nº 107/2015, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei Complementar que recebeu o nº 05/2015, que visa alterar dispositivos da Lei
Complementar nº 76, de 15/02/2007, que dispõe sobre o Zoneamento Urbano e Rural do
Município de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 37) – Ofício nº 108/2015, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 114/2015, que visa autorizar
o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente Instituto Vida
Renovada, para os fins que específica. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 38) – Ofício nº 110/2015, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 116/2015, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais para desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 39) – Ofício GAB nº 430/2015, da Prefeita Municipal em atenção ao
Requerimento nº 137/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, visando
ordenar o envio de cópia da Comunicação Interna nº 02/2014 e todos os demais
documentos atinentes a Empresa SOTRACAP TRANSPORTES LTDA, suas
responsabilidades perante a Municipalidade, o procedimento licitatório, etc; 40) – Ofício
GAB nº 433/2015, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº
59/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre as verbas
conseguidas por este Vereador através de emendas parlamentares; 41) – Ofício GAB nº
434/2015, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 60/2015, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre o chá beneficente em prol da FAE
que será realizado no Ginásio de Esportes do CEFE Presidente Médici; 42) – Ofício GAB
nº 447/2015, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 62/2015, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre equipamentos de exames
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médicos do CEM permanecem quebrados já algum tempo; 43) – Ofício GAB nº
462/2015, da Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 63/2015, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre árvores
cortadas, por ordem da Administração Municipal, em área atrás da antiga capela do
Distrito de Cachoeira de Emas; 44) – Ofício GAB nº 463/2015, da Prefeita Municipal em
atenção ao Pedido de Informações nº 64/2015, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a prevenção epidemiológica no nosso
Município; 45) – Projeto de Lei nº 113/2015, de autoria do vereador Cícero Justino da
Silva, que visa denominar de “Miguel Pizarro”, a Rua 02 do Loteamento “Jardim
Kanebo”, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 46) – 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. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 47) –
Projeto de Lei nº 117/2015, de autoria do vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto
Santa Fé”, que visa denominar de “Amélio Pegoraro”, a Rua 05 do Loteamento “Jardim
Kanebo”, 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: 48) - Indicação nº 144/2015, de
autoria do Vereador Cícero Justino da Silva, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar a abertura da Rua Ezequiel Pereira Tangerino Filho, localizada
no Bairro Parque Clayton Malaman, com a Estrada Rural do Betinga, facilitando os
motoristas que pretendem atingir o Bairro Rural; 49) - Indicação nº 145/2015, de autoria
da Vereadora Luciana Batista para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar seja implantada sinalização de solo na Avenida Duque de Caxias Norte, próximo
ao Mercado Mag; 50) - Indicação nº 146/2015, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar reforma na cozinha da EMEIJA CAIC “Dr Eitel Arantes Dix”, com
a troca de pisos, bem assim substituir o fogão industrial; 51) - Indicação nº 147/2015, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de propiciar cursos de primeiros socorros
para todos educadores existentes no quadro de pessoal do Município; 52) - Indicação nº
148/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de destinar uma sala para a Guarda Civil
Municipal junto ao Terminal Rodoviário, para que realize, com maior autonomia seu
trabalho; 53) – Pedido de Informações nº 72/2015, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre o controle de zoonoses do Município; 54) – Pedido de
Informações nº 73/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, sobre o Plano Municipal de Educação; 55) – Pedido de Informações nº 74/2015, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre o cargo de chefia
no Terminal Rodoviário. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista
de Souza Pereira, que verificasse a existência de requerimentos e se havia quórum para
votação. Neste momento, o Sr. Presidente em exercício informou que nos termos do § 1º
do Artigo 62 do Regimento Interno observado o objeto e a matéria, determinados
requerimentos exigem a presença e quórum de votação de 2/3, sendo 7 vereadores,
além do presidente. Havendo neste momento a presença no Plenário de 6 vereadores
votantes, determinou a contagem de tempo de 2 minutos para verificar novamente a
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presença dos vereadores. Transcorrido o tempo e não havendo quórum de presença e
de votação informou que os requerimentos ficaram prejudicados e serão apreciados na
sessão seguinte. Em seguida determinou ao Secretário que procedesse a leitura dos
requerimentos de urgência, que necessitam de apoiamento de 6 assinaturas.
Requerimento nº 186/2015, de autoria do vereador João Batista de Souza Pereira, para
que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 70/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que “visa autorizar inclusão de nova ação nº 2535 – Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado –
Infraestrutura, na Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o
período de 2014 a 2017”. Aprovado por (04x02) votos. Requerimento nº 187/2015, de
autoria do vereador João Batista de Souza Pereira, para que seja apreciado sob regime
de urgência o Projeto de Lei nº 71/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que “visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2535 – Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável
– Microbacias II – Acesso ao Mercado – Infraestrutura, na Lei nº 4.623, de 20 de junho
de 2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015”. Aprovado por
(06x00) votos. Requerimento nº 188/2015, de autoria do vereador João Batista de Souza
Pereira, para que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 72/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que “visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 269.525,69 (duzentos e
sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos),
destinado a atender a abertura da nova ação nº 2535 – Convênio com a Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado – Infraestrutura”. Aprovado por
(06x00) votos. O Sr. Presidente em exercício voltou a informar que os demais
requerimentos estão prejudicados por falta de quórum de votação. Terminada a leitura
dos requerimentos, o Sr. Presidente em exercício, Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson” consultou ao 1º Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira,
se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito usou da palavra na tribuna o
vereador Jeferson Ricardo do Couto. Neste momento o Sr. Presidente em exercício
consultou o vereador Jeferson Ricardo do Couto sobre sua assinatura nos requerimentos
de urgência nºs 186, 187 e 188/2015. O vereador informou que havia retirado sua
assinatura. O Sr. Presidente em exercício fez a leitura do Artigo 81 do Regimento Interno
que trata sobre a necessidade de 6 assinaturas para apreciação dos requerimentos de
urgência, e retificou a votação destes requerimentos já que pela retirada da assinatura
do vereador Jeferson, tais proposituras carecem de apoiamento, logo ficam anuladas as
votações de referidos requerimentos e os Projetos de Lei nºs 70, 71 e 72/2015, não
serão apreciados em regime de urgência. Logo após, o vereador inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho usou da palavra na tribuna. Em seguida, usou da
palavra o vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, aparteado
pela vereadora Luciana Batista. Adentrou ao plenário o vereador Otacilio José Barreiros.
Usou da palavra o já inscrito vereador Cícero Justino da Silva, aparteado pelo vereador
Jeferson Ricardo do Couto. Adentrou ao plenário o vereador Alcimar Siqueira Montalvão.
A seguir, o vereador inscrito João Batista de Souza Pereira, usou da palavra, aparteado
pelo vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Neste momento, o vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, assumiu a direção dos trabalhos. Por fim, usou da palavra o vereador inscrito
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Neste momento, o Sr. Presidente justificou o
seu atraso na sessão. Também usou da palavra o vereador Leonardo Francisco Sampaio
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de Souza Filho. Logo após, não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente
passou-se a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 53/2015,
de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências. Foram apresentadas
as Emendas nºs: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36/2015; e Emenda Corretiva
nº 01/2015 que receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Neste momento, o Sr. Presidente requereu que referidas Emendas fossem apreciadas
em bloco sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Colocado em Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 53/2015 foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes, bem como as Emendas apresentadas. 02) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 93/2015, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa instituir o Projeto “Adote uma Área Pública” no âmbito do Município de
Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 97/2015, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, visa denominar de “OSCAR RICARDO LANDGRAF”, a Rua
08, do Loteamento “Jardim Kanebo”, neste Município. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 100/2015, de
autoria dos Vereadores Dr. Milton Dimas Tadeu Urban e Jeferson Ricardo do Couto, que
proíbe a criação, a manutenção e a alimentação de pombos domésticos em vias, praças,
prédios e locais de acesso público na zona urbana do Município de Pirassununga e
estabelece penalidades para seu descumprimento. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 70/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2535 – Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado –
Infraestrutura, 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 Leis nºs: 70, 71, 72, 76, 77, 78, 87, 88 e 89/2015 a
votação fosse apreciada em bloco em razão dos projetos terem sido objeto de Audiência
Pública, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Colocado
em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 70/2015, foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 71/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2535 – Projeto
de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado –
Infraestrutura, 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 dos
presentes. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 72/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial
no orçamento vigente, até o limite de R$ 269.525,69 (duzentos e sessenta e nove mil,
quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), destinado a atender a
abertura da nova ação nº 2535 – Convênio com a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo - Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável
– Microbacias II – Acesso ao Mercado – Infraestrutura. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 76/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2536 –
Programa Minha Casa Minha Vida – Vila Santa Fé, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de
novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por
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unanimidade de votos dos presentes. 09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
77/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2536 – Programa Minha Casa Minha Vida – Vila Santa Fé, 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 dos presentes. 10) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
78/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 404.250,00
(quatrocentos e quatro mil, duzentos e cinquenta reais), destinado a atender abertura de
nova ação nº 2536 – Convênio com o Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal,
visando a implantação de casas populares pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Vila
Santa Fé, empreendimento denominado de Residencial Santa Clara. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 11) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
87/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2534 – Material de Consumo, 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
dos presentes. 12) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 88/2015, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2534 – Material de
Consumo, 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 dos presentes. 13) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 89/2015, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), destinado a
atender abertura da nova ação nº 2534 – Convênio com a Secretaria Estadual de
Saneamento e Recursos Hídricos para substituição de hidrômetros. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 14) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
101/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso
de madeira legal nas obras de construção civil, reforma ou modificação que menciona e
dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 15) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 102/2015, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa alterar dispositivos da Lei nº 4.652, de 13 de agosto de 2014, que instituiu o
Programa de Demissão Voluntária – PDV no Poder Executivo do Município de
Pirassununga, na Autarquia SAEP e dá outras providências. 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. Inscrito o vereador Jeferson Ricardo do Couto usou da palavra,
aparteado pelos vereadores Cícero Justino da Silva, Luciana Batista e contra aparteado
pelo vereador Cícero Justino da Silva. 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
Luciana Batista, Jeferson Ricardo do Couto, Otacilio José Barreiros e contra aparteado
pelos vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Otacilio José Barreiros. Inscrito,
dispensou o uso da palavra o vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Por fim, usou da palavra o vereador inscrito João Batista de Souza Pereira, aparteado
pelos vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Luciana Batista e contra aparteado pelo
vereador Jeferson Ricardo do Couto. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr.
Presidente comunicou que os requerimentos que foram prejudicados por falta de
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quórum, serão apreciados na sessão seguinte, e respondendo ao vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho comunica que a Câmara Municipal de Pirassunnga
agendou a Audiência Pública que versa sobre o Projeto de Lei nº 103/2015, que visa
aprovar o Plano Municipal de Educação de Pirassununga, dia 13/07/2015 (segundafeira), 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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