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Ata nº 2793 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
29 de outubro de 2014. Ao vigésimo nono dia do mês de outubro do ano dois mil e
quatorze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2793ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, José Carlos Mantovani, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista e Otacilio José
Barreiros. Ausente, o vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban. Havendo número legal, o
Sr. Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros, declarou abertos os trabalhos e colocou
em discussão a Ata nº 2792 da Sessão Ordinária de 21 de outubro de 2014, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, 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 dos presentes. A seguir, o Sr.
Presidente consultou o plenário sobre a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, para
colheita de assinaturas nas proposituras, sendo o pedido aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata
o Expediente: 01) – Informativo FAESP-SENAR/SP, Ano X, nº 2, de 06 a 08/2014; 02) –
Informativo da Sociedade Brasileira de Administração Municipal, SBAM, sobre o curso,
“Aprovação e Regularização de Loteamentos”, dia 11/11/2014; 03) – Convite da Câmara
Municipal de Araras, para a Sessão Solene de homenagem e Devolução Simbólica do
Mandato de Preifeto e Vice-Prefeito Municipais aos Senhores Milton Severino e Acésio
Devitte, conforme Decreto Legislativo nº 10/2014, dia 29/10/2014; 04) – Ofício Especial
da Paróquia Santo Antônio, convida para a Cerimônia Religiosa, “Missa da Consciência
Negra, em comemoração ao Dia de Zumbi dos Palmares – O Negro Libertador”, dia
20/11/2014; 05) – Convite da Prefeita Municipal, para inaugurações do Centro
Comunitário Perceu Pereira de Godoy e da Praça na Rua Santa Rosa, ambos na Vila
Santa Fé, dia 01/11/2014; 06) – Convite da Prefeita Municipal para a Audiência Pública,
sobre a 1ª Etapa do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,
dia 30/10/2014; 07) – Convite da Academia da Força Aérea, para a Palestra do
Programa de Formação de Valores do Ano de 2014, dia 28/10/2014; 08) – Convite da
Prefeita Municipal, para a Audiência Pública de Lançamento do Programa Aprendiz Eu
Sorrio, dia 12/11/2014; 09) – Ofício nº 1933/2014, do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, encaminha cópia dos vv. Acórdãos, exarados no Processo TC-000734/010/08
– Instrumentos Contratuais; 10) – Ofício nº 84/2014, da Associação Regional de
Engenheiros e Arquitetos, AREA, acusa e agradece o recebimento do Convite para a
Sessão Solene de Entrega de Títulos Honoríficos, dia 13/11/2014; 11) – E-mail da
Diretoria da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA, justifica a
ausência do Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral, Diretor, na Sessão Solene de
Entrega de Títulos Honoríficos, dia 13/11/2014; 12) – Requerimento de Almiro Sinotti,
solicita cópia do trecho da gravação onde o vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho fez pronunciamento citando o nome deste requerente, na sessão ordinária
de 21/10/2014; 13) – Ofício nº 436/2014, da Câmara Municipal da Estância Hidromineral
de Águas da Prata, encaminha cópia do Ofício CBRN nº 067/17, da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de SP, que trata do apoio à luta dos rancheiros de todo Brasil para
manutenção de seus direitos de utilização de seus ranchos edificados em áreas
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consolidadas das Áreas de Preservação Permanente - APP; 14) – Ofício GAB nº
897/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 90/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, sobre o Posto de Saúde da Vila Brás; 15) – Ofício GAB nº 898/2014, da
Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 91/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, sobre a Secretaria Municipal de Esportes, referente a projeto com crianças e
adolescentes chamado “Nota e Bola”; 16) – Ofício GAB nº 899/2014, da Prefeita
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº
92/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, sobre
denúncias de que Secretaria Municipal de Esportes cederia materiais esportivos a
associações de bairros não regulamentadas e a terceiros; 17) – Ofício GAB nº 902/2014,
da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 93/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, sobre a Secretaria Municipal de Esportes necessita modernizar e organizar
seus materiais esportivos e de consumo; 18) - Ofício nº 201/2014, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 171/2014, que dispõe sobre elevação
de referência salarial do emprego permanente mensalista de Agente de Controle de
Vetor. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres. As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram
encaminhados à Prefeita Municipal: 19) - Indicação nº 363/2014, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
instalar um polo industrial na Vila Santa Fé; 20) - Indicação nº 364/2014, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar pintura de faixa para pedestres na Avenida Duque de Caxias
Norte, altura do número 3930, proximidades da Igreja Deus é Amor, proporcionando
maior segurança para os pedestres na travessia da Avenida; 21) - Indicação nº
365/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de determinar a pintura de faixas para pedestres e
faixas impedindo o estacionamento de veículos nas imediações da Escola, evitando que
crianças brinquem nas carrocerias podendo sofrer acidentes, bem como, determinar
ronda pela Guarda Civil Municipal no local, com maior frequência, visando coibir as
paradas proibidas dos caminhões nas adjacências da EMEF “Prof. Próspero Grisi”, Vila
Belmiro; 22) - Indicação nº 366/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza
Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar as
adequações, e construção de uma rotatória grande na entrada da Vila Real para tornar o
trânsito mais seguro, pois há muitos carros, motos e bicicletas que passam por este
trecho indo ou voltando de Cachoeira de Emas e já ocorreram acidentes no local; 23) Indicação nº 367/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja
realizada a pintura da sinalização de trânsito da Vila Santa Fé, principalmente das
lombadas existentes; 24) - Indicação nº 368/2014, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de disponibilizar área no Jardim Treviso para que seja construída uma
Escola Estadual já autorizada pelo Governo do Estado, mantendo-se contanto com a
Dirigente Regional de Ensino Lucimeire dos Santos; 25) - Indicação nº 369/2014, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
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possibilidade de encaminhar a esta Casa o ante Projeto de Lei, que “altera dispositivos
da Lei nº 1695, de 25 de março de 1986, com alterações posteriores, que dispõe sobre o
quadro de pessoal, reenquadramento de servidores, atualização salarial e dá outras
providências”, visando corrigir e adequar às atuais demandas de serviços públicos
municipais; 26) - Pedido de Informações nº 98/2014, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sobre visita a Vila Brás, a Rua Luiz do Rego
que estão indignados com a remoção de uma árvore que estava para ser executada. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 27) – Requerimento nº 340/2014, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais seis edis, para que seja
incluído na ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
170/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que visa denominar de
“PASTOR OZIRIS BARBOSA DE CARVALHO”, a Praça da Vila Santa Fé, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 28) – Requerimento nº
341/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis,
para que seja incluído na ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 171/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre elevação de
referência salarial do emprego permanente mensalista de Agente de Controle de Vetor.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 29) – Requerimento nº 342/2014, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, solicita
intercessão do representante legal da Empresa ARATU GERAÇÃO S. A. que atua na
central hidrelétrica de Cachoeira de Emas, para que abra as comportas, visando a
passagem de peixes e para evitar a morte desses peixes sem o consumo humano.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 30) – Requerimento nº 343/2014, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações a todos os servidores públicos, municipais,
estaduais e federais, no dia 28 de outubro, comemoramos mais um Dia do Servidor
Público. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 31) – Requerimento nº
344/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações, ao Independente
Futebol Clube, no último dia 28 de outubro, completou 76 anos de existência. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 32) – Requerimento nº 345/2014, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual Bruno Covas, através do
Requerimento nº 153, datado de 03 de junho de 2014, este Vereador buscou a
intercessão do nobre parlamentar para a construção de uma escola estadual em período
integral no Jardim Treviso. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 33) –
Requerimento nº 346/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Jonathan Piedade Gioseffi. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr.
Presidente consultou ao 1º Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia
Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, usou da palavra. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao
Vice-Presidente, Vereador João Batista de Souza Pereira, que assumisse a direção dos
trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra Vereador
inscrito Otacilio José Barreiros, aparteado pelo vereador Leonardo Francisco Sampaio
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de Souza Filho. Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, dispensou o uso da
palavra o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. A seguir, o já inscrito vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, usou da palavra na tribuna, aparteado pelo vereador João
Batista de Souza Pereira. Logo após, o já inscrito vereador João Batista de Souza
Pereira usou da palavra, aparteado pelos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson” e Jeferson Ricardo do Couto.
Inscrito, o Vereador Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra, aparteado pelo
vereador João Batista de Souza Pereira. Logo após, o vereador inscrito Alcimar Siqueira
Montalvão, usou da palavra na tribuna, aparteado pelo vereador João Batista de Souza
Pereira. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 170/2014, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, que visa denominar de “PASTOR OZIRIS BARBOSA DE
CARVALHO”, a Praça da Vila Santa Fé, neste Município. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
171/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre elevação de referência
salarial do emprego permanente mensalista de Agente de Controle de Vetor. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 166/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar a cessão do uso do
Ginásio Poliesportivo “Léssio Batista” ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 04) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº
08/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa a regularização de lotes em desacordo
com o previsto na Lei Complementar nº 75, de 28 de dezembro de 2006. Em discussão,
usaram da palavra os vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Otacilio José Barreiros e
Alcimar Siqueira Montalvão. Colocado em Segunda Discussão, o Projeto de Lei
Complementar nº 08/2014, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 162/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
dispõe sobre o ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO para o exercício de 2015. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
168/2014, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a regulamentação da instalação
e funcionamento das feiras livres no Município de Pirassununga, Estado de São Paulo.
Neste momento, o Sr. Presidente consultou o plenário para que a votação fosse
apreciada em capítulos, sendo aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Em
discussão, usou da palavra o vereador Jeferson Ricardo do Couto. Colocado em
Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 168/2014, foi aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 169/2014, de autoria
da Prefeita Municipal, dispõe sobre normas para redução e utilização racional de água
potável distribuída para uso humano e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar nº 09/2014, de autoria da Prefeita Municipal, visa alterar dispositivo da Lei
Complementar nº 75, de 28 de dezembro de 2006, Parcelamento e uso do solo.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia
Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Inscrito, o vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, usou da palavra. A seguir, o já inscrito vereador João Batista de Souza
Pereira, usou da palavra. Logo após, o vereador inscrito João Gilberto dos Santos –
“Gilberto Santa Fé”, usou da palavra. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-4-
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Presidente, Vereador João Batista de Souza Pereira, que assumisse a direção dos
trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra Vereador
inscrito Otacilio José Barreiros, aparteado pelo vereador Alcimar Siqueira Montalvão.
Após reassumir os trabalhos, e não havendo mais 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 Roberto Pinto de
Campos, Assessor Jurídico, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente
assinada.
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