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Ata nº 2858 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
26 de abril de 2016. Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2858ª 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 2857 da Sessão Ordinária de 19 de abril 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) – Prospecto do IBRAP sobre
os cursos nºs: 489 e 509; 02) – Revista Radis nº 163, de 04/2016; 03) – Boletim da
Confederação Nacional de Municípios, de 02 a 03/2016; 04) – Jornal Giuliani Nel
Mondo, Ano 11, nº 01, 03/2016; 05) – Informativo da Escola Brasileira de
Administração Pública, sobre o curso: “Aprovação e Regularização de Loteamentos”,
dia 12/05/2016; 06) – Informativo da ABRACAM, sobre a “4ª Mobilização Nacional de
Vereadores e Vereadoras”, de 12 a 15/04/2016; 07) – Informativo da Assembleia
Legislativa, sobre o “Seminário de Direito Eleitoral”, dia 15/04/2016; 08) – Convite da
Câmara Municipal de Tambaú, para a Sessão Solene de outorga de Título de “Policial
Padrão”, dia 19/04/2016; 09) – Convite da Prefeita Municipal para a 1ª Reunião de
Mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, dia 27/04/2016; 10) – Convite
do Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, o Governo do Estado de São
Paulo e Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a Cerimônia de Entrega das 385
unidades do Residencial Santa Clara, dia 26/04/2016; 11) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para a Cerimônia de lançamento do Projeto Social
Nadando na Frente, dia 26/04/2016; 12) – Convite do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, para a Solenidade Alusiva ao Dia da Vitória, dia 06/05/2016; 13) – Ofício
nº 02/2016, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos USP –
Pirassununga, convida para evento especial que visa apresentar aos vestibulandos e
estudantes do ensino médio os cursos de graduação das Unidades da USP, no interior
do Estado, dias 05 e 06/05/2016; 14) – Convite da Prefeitura Municipal de São João
da Boa Vista, para o evento de lançamento do Plano São João 2050, dia 04/05/2016;
15) – Ofício do Departamento de Estradas de Rodagem, em atenção ao Requerimento
nº 81/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
solicitou intercessão do Chefe do Departamento de Estradas de Rodagem - DER - RC
13.3, Engenheiro Og Fray, para que estude possibilidade de enviar uma máquina para
acertar as laterais da Rodovia SP-201 "Prefeito Euberto Nemésio Pereira de Godoy",
além da poda dos matos que estão tirando a visão dos condutores de veículos; 16) –
Ofício nº 079/2016, do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo,
encaminha como proposta, Minuta de Projeto de Lei, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de
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energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à
ocupação do espaço público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis
e promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados em via públicas de São
Paulo e dá outras providências; 17) – Comunicado nº CM031030/2016, do Ministério
da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 62.832,00); 18) – Comunicado nº CM002495/2016, do
Ministério da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados à
Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 1.155.779,41); 19) – Comunicado nº
CM253722/2016, do Ministério da Educação, informa a liberação de recursos
financeiros destinados à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 57.010,00); 20) –
Ofício nº 21/2016, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de
Convênio nº 02/2016, entabulado com a “Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus - AMMA”; 21) – Ofício nº 71/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 52/2016, que visa alterar dispositivo da Lei nº 4.948,
de 04/04/2016, que autoriza 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. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados
à Prefeita Municipal: 22) - Indicação nº 65/2016, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
construir pontos de ônibus maiores, com mais assentos e cobertura em áreas que
atendam a mais usuários do transporte público, bem assim, verifique possibilidade de
criar novos pontos de ônibus em nossa cidade; 23) - Indicação nº 66/2016, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a recuperação do leito asfáltico da Rua Eurico Neves Mello,
Vila Brás; 24) - Indicação nº 67/2016, de autoria dos Vereadores João Batista de
Souza Pereira, Luciana Batista, Alcimar Siqueira Montalvão e Otacilio José Barreiros,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de criar mais vagas de
estacionamento na Avenida Germano Dix, através do recuo do canteiro central dessa
avenida ou rebaixamento da guia; 25) - Pedido de Informações nº 35/2016, de autoria
do vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre moradora da Rua Jonas Batista de
Castro, 5.306, Jardim Morumbi, que sofre incomodo com a construção irregular da
residência vizinha; 26) - Pedido de Informações nº 36/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o Centro de Integração Empresa
Escola (CIEE). Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de
Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 27) - Requerimento nº
97/2016, de autoria do vereador Otacilio José Barreiros, subscrito por mais sete edis,
para que seja apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o
Projeto de Lei nº 51/2016, de autoria do vereador Otacilio José Barreiros, que “visa
denominar de Teresa Aparecida Archangelo Venzel, o prédio que funcionará o Centro
de Convivência do Idoso – CCI, que especifica. Aprovado por unanimidade de votos;
28) - Requerimento nº 98/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais nove edis, solicita intercessão da Prefeita Municipal Cristina
Aparecida Batista para junto a concessionária dos transportes coletivos de
Pirassununga, verifique a possibilidade de implantar linha de ônibus na Vila Santa Fé,
no horário das 05h10min da manhã também aos finais de semana e feriados. Em
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discussão, usaram da palavra os vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Cícero Justino da Silva. Colocado em votação, o
Requerimento nº 98/2016 foi aprovado por unanimidade de votos; 29) - Requerimento
nº 99/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
nove edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Ocimar Donizeti Léo Oliveira
para que interceda por Pirassununga, visando a destinação do importe de
R$200.000,00 (duzentos mil reais) a serem aplicados na construção de um galpão na
Vila Santa Fé, para que essa comunidade tenha um local para a realização de eventos
de todos os seguimentos. Neste momento o vereador Jeferson Ricardo do Couto,
solicitou votação em bloco dos requerimentos nºs: 99, 100, 101 e 102/2016 que tem o
mesmo teor, mas que fossem lidos os nomes dos deputados que estão sendo
encaminhados os requerimentos, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos. Colocado em votação o Requerimento nº 99/2016 foi aprovado por
unanimidade de votos; 30) - Requerimento nº 100/2016, de autoria do vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, solicita intercessão do
Deputado Estadual Itamar Borges para que interceda por Pirassununga, visando a
destinação do importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a serem aplicados na
construção de um galpão na Vila Santa Fé, para que essa comunidade tenha um local
para a realização de eventos de todos os seguimentos. Aprovado por unanimidade de
votos; 31) - Requerimento nº 101/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais nove edis, solicita intercessão da Deputada Estadual
Vanessa Damo Orosco para que interceda por Pirassununga, visando a destinação do
importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a serem aplicados na construção de um
galpão na Vila Santa Fé, para que essa comunidade tenha um local para a realização
de eventos de todos os seguimentos. Aprovado por unanimidade de votos; 32) Requerimento nº 102/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais nove edis, solicita intercessão do Deputado Federal Luiz Felipe
Baleia Tenuto Rossi para que interceda por Pirassununga, visando a destinação do
importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a serem aplicados na construção de um
galpão na Vila Santa Fé, para que essa comunidade tenha um local para a realização
de eventos de todos os seguimentos; 33) - Requerimento nº 103/2016, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Atleta Gustavo Verona Carvalho, graças ao
seu empenho nossa cidade recebe o Projeto “Nadando na Frente” do Instituto de
Esportes. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº 104/2016, de
autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, consignando
votos de congratulações Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, pela entrega de
novas obras em benefício da população. Aprovado por unanimidade de votos; 35) Requerimento nº 105/2016, de autoria da vereada Luciana Batista, e subscrito por
mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Monsenhor Otávio Dorigon,
pelos 89 anos de vida, recém completados no último dia 23 de abril. Aprovado por
unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 106/2016, de autoria da vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações
aos participantes e organizadores da 4ª Roda de Violeiros, realizada no último dia 17
de abril. Aprovado por unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº 107/2016, de
autoria dos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Otacilio José
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Barreiros e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Doutora
Inaldi Maria Alves Soldateli. Em discussão, usou da palavra o vereador Otacilio José
Barreiros. Colocado em votação, o Requerimento nº 107/2016 foi aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, 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 de 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 pelo vereador Jeferson
Ricardo do Couto. Após o Senhor Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra
o vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, aparteado pelos
vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Cícero Justino da Silva.
Em seguida, usou da palavra na tribuna o vereador inscrito João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, aparteado pelo vereador João Batista de Souza Pereira. Usou da
palavra na tribuna o vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho .
Dispensou o uso da palavra o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. Logo
após, usou da palavra o vereador inscrito João Batista de Souza Pereira, aparteado
pelos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Luciana Batista.
Inscrito, dispensou o uso da palavra o vereador Otacilio José Barreiros. Por fim, usou
da palavra na tribuna o vereador inscrito Cícero Justino da Silva. A seguir, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 30/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
para execução dos serviços de “Média Complexidade, Alta Complexidade” nos termos
do Plano Operativo Anual – POA. Aprovado por unanimidade de votos. 02) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei n° 51/2016, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, visa denominar de “Teresa Aparecida Archangelo
Venzel”, o prédio que funcionará o Centro de Convivência do Idoso-CCI, que
especifica. Em discussão, usaram da palavra os vereadores: Otacilio José Barreiros,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, João Batista de Souza Pereira e Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson”. Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o
Projeto de Lei nº 51/2016, foi aprovado por unanimidade de votos. 03) - SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar n° 01/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa acrescentar dispositivos na Lei Complementar n° 112, de 25 de
outubro de 2013, e dá outras providências. Neste momento o vereador Jeferson
Ricardo do Couto, requereu que fosse adiada a apreciação do Projeto de Lei
Complementar n° 01/2016 por 05 (cinco) sessões. Em discussão, usaram da palavra
os vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Otacilio José Barreiros e
Cícero Justino da Silva, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em
votação o requerimento formulado pelo vereador Jeferson Ricardo do Couto, foi
aprovado por unanimidade de votos. Logo foi adiada a apreciação do Projeto de Lei
Complementar nº 01/2016 por 05 (cinco) sessões a pedido do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto. 04) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 48/2016, de
autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de
Incentivo à Doação de Alimentos – Banco de Alimentos. Retirado por falta de
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pareceres das Comissões Permanentes. 05) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei n° 49/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa regulamentar a utilização
dos depósitos judiciais de origem tributária ou não tributária e institui o Fundo de
Reserva dos Depósitos Judiciais no âmbito do município de Pirassununga, conforme
dispõe a Lei Complementar Federal n° 151/2015. Retirado por falta de pareceres das
Comissões Permanentes. 06) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar n° 02/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a desafetar imóvel que especifica e dá outras providências. Retirado por
falta de pareceres das Comissões Permanentes. 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.
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