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Ata nº 2821 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
30 de junho de 2015. Ao trigésimo dia do mês de junho do ano dois mil e quinze às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2821ª 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 2820
da Sessão Ordinária de 23 de junho 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) – Revista Municípios de São Paulo, Ano VII, nº 57; 02) – Jornal de
Negócios, Ano XXI, nº 256; 03) – Jornal Força-SP, Ano 11, nº 97, 06/2015; 04) –
Prospecto da Abrascam, sobre o XXX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara
Municipais e X Encontro Nacional de Vereadores, de 30/06 a 04/07/2015; 05) –
Prospecto da Prefeitos e Governantes sobre o Congresso Brasileiro de Municípios, de 27
a 28/08/2015; 06) – Convite da Prefeita Municipal, para Demonstração e Apresentação
PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária e de Gestão dos Setores
Sociais Básicos) e demais produtos com a Caixa Econômica Federal, dia 02/07/2015;
07) – Convite da Igreja Metodista, para o Culto de Ação de Graças pelos 126 anos do
metodismo na cidade de Pirassununga, dia 04/07/2015; 08) – Convite do 36º Batalhão
de Polícia Militar do Interior, para a Audiência Pública da Polícia Militar, dia 01/07/2015;
09) – Convite da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos, para a Conferência do Senhor
Bispo Diocesano Dom Vilson Dias de Oliveira, tema “Igreja: Ministério de Comunhão”,
dia 01/07/2015; 10) – Convite do Parlamento da Mogiana, para Reunião que tratará
sobre assuntos de cidade de interesse Turístico bem como as Estâncias, dia 26/06/2015;
11) – Convite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para a solenidade da formatura
do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, dia
07/07/2015; 12) – Convite da Academia da Força Aérea, para a Palestra do Programa de
Formação de Valores (PFV), dia 15/07/2015; 13) – Requerimento de Aurelio Carlos
Cabianca, solicita cópia de lei em vigência que define o atual perímetro urbano; 14) –
Comunicado nº CM147507/2015, do Ministério da Educação informa a liberação de
recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 264.095,56); 15) –
Requerimento do vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita o uso das dependências
da Sala de Reuniões ou do Plenário “Dr. Fernando Costa, para Reunião que versará
sobre o tema “Logística Reversa de Lâmpadas”, dia 01/07/2015; 16) – Ofício RC
13.3/Ext do Departamento de Estradas de Rodagem, em atenção ao Requerimento nº
163/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que solicitou intercessão
do Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R., Eng.º Og Fray para que estude a
colocação de mais placas para indicar a velocidade máxima da Rodovia SP 201,
próximos aos radares que a fiscalizam, evitando confusão com a velocidade que deve
ser observada pelo motorista que ingressa na rotatória de acesso à Vila Santa Fé ; 17) –
Requerimento do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, solicita cópia do Pedido de
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Informações nº 74/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”; 18) – E-mail da Câmara Municipal de Rincão, encaminha cópia da Moção de
Repúdio nº 01/2015, de autoria do vereador João Matheus Bolito, ao Plano Nacional de
Educação, aprovado pela Lei nº 13.005/2014; 19) – Ofício nº 65/2015, da Associação
Regional de Engenheiros e Arquitetos – AREA, acusa e agradece o recebimento do
convite para o Ato Solene de entrega de Títulos Honoríficos desta Casa de Leis, dia
30/07/2015; 20) – Ofício nº 45/2015, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o
Termo de Ajuste nº 11/2015, entabulado com o “Lar das Crianças do Menino Deus”; 21) –
Ofício nº 46/2015, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de Convênio
nº 10/2015, entabulado com a “Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã – ASA
II”; 22) – Ofício nº 111/2015, da Prefeita Municipal, solicita a retirada do Projeto de Lei nº
110/2015, que visa autorizar o Poder Executivo a contratar financiamento junto a
Instituições Financeiras, a oferecer garantias e dá outras providências; 23) – Ofício GAB
nº 492/2015, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 65/2015,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o
recadastramento do cartão SUS; 25) – Ofício GAB nº 479/2015, da Prefeita Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 66/2015, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre falhas de gestão nos procedimentos do
Transporte Escolar no nosso Município; 26) – Ofício nº 113/2015, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 118/2015, que dispõe sobre a avaliação
de emissão de gases e fumaça preta de escapamentos dos veículos e máquinas que
específica e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) – Ofício nº 114/2015, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 119/2015, que visa alterar
dispositivos da Lei nº 4.788, de 05/06/2015, que autorizou 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; 28) – Ofício nº 117/2015, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 120/2015, que visa alterar dispositivos
da Lei nº 4.775/2015, que instituiu o PDV aos servidores celetistas do Poder Executivo e
do SAEP, e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Ofício nº 118/2015, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 121/2015, que visa autorizar
o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros, do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, à Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus – AMMA e dá outras providências, visando a execução do Projeto “Adequação
e modernização da Oficina de Dança”. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) – Ofício nº 119/2015, da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 122/2015, que visa
estabelecer procedimentos de controle ambiental para utilização de produtos e
subprodutos de madeira de orgiem nativa nas contratações de obras e serviços de
engenharia nas compras públicas realizadas pela administração pública direta e indireta
no município de Pirassununga, bem como institui a exigência de cadastramento no
CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 02/06/2008. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) –
Ofício nº 112/2015, da Prefeita Municipal, comunica o veto total ao Projeto de Lei nº
74/2015, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à
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Associação Beneficente Alda Miranda Matheus, para os fins que especifica.
Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, para parecer 32) – Projeto
de Lei nº 123/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”,
que visa denominar de “João Binotti”, a Rua 07 do Loteamento “Jardim Kanebo”, neste
Município. Encaminha do 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: 33) - Indicação nº 149/2015, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
estudar o Ante Projeto de Lei que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos
logradouros públicos do Município de Pirassununga, e dá outras providências, e o envie
a esta Casa para aprovação, como medida de incentivo e valorização cultural no
Município; 34) - Indicação nº 150/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de mandar fechar a
passarela que interliga as Ruas Cherubim Jota e Manoel Fernandes Chaves, Jardim São
Lucas, considerando que o corredor está sendo utilizado para a pratica de atos ilícitos,
que perturbam a vizinhança; 35) - Indicação nº 151/2015, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar os
serviços de reforma e melhorias na quadra poliesportiva de Cachoeira de Emas, dando
condições de uso pelos moradores daquele Distrito, pois um dos poucos locais de lazer
lá existente; 36) - Indicação nº 152/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar a
construção de “bocas de lobo” na Rua São Vicente de Paula, Vila Santa Fé, sanando o
problema de acúmulo de águas pluviais no local; 37) - Indicação nº 153/2015, de autoria
do Vereador Cícero Justino da Silva, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de determinar o recapeamento das Ruas Maria Apparecida Oliva dos
Santos e Jorge Port, localizados no Jardim Residence Rio Verde; 38) - Indicação nº
154/2015, de autoria do Vereador Cícero Justino da Silva, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de transformar em mão única de direção, a Rua Siqueira
Campos, no trecho compreendido entre a Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes,
Jardim São Fernando e Rua Américo Aggio, Jardim Santos Dumont, em atenção ao
pedido dos moradores da região; 39) - Indicação nº 155/2015, de autoria do Vereador
João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de determinar o setor de obras fechar passagem no Jardim Treviso, proximidades à TV
Mix Regional atual Rede Total de Televisão; 40) - Indicação nº 156/2015, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de promover a pintura para pedestres e de solo, colocação de placas na
Rua General Luiz Barbedo, proximidades do Bar do Adriano, visando inibir os motoristas
a desenvolverem velocidades incompatíveis para o local, e minimizar a probabilidade de
acidentes; 41) - Indicação nº 157/2015, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos
- “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de destinar
um funcionário para abrir mais cedo a Unidade de Saúde ou mesmo construir uma
cobertura com bancos do lado de fora, tudo para melhor abrigar os pacientes que para lá
se dirigem; 42) – Pedido de Informações nº 75/2015, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre árvores localizadas defronte à Igreja Matriz de
Santa Rita de Cássia. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista
de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 43) – Requerimento nº
189/2015, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, João Batista de Souza Pereira e
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Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista,
e à Ilustríssima Senhora Secretária Municipal de Saúde Royce Maria Victorelli Pires
Vargas, pela construção e inauguração da Unidade Básica de Saúde “Ana Paula Ferrari”.
Aprovado por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 190/2015, de autoria do
Vereador Cícero Justino da Silva, e subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão
do Deputado Estadual José Américo Ascêncio Dias visando a destinação de verba de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada na construção e implantação de uma
passarela na Avenida Painguás, altura do número 1.800, sobre o Ribeirão do Ouro.
Aprovado por unanimidade de votos; 45) – Requerimento nº 191/2015, de autoria do
Vereador Cícero Justino da Silva, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão
da Deputada Estadual Márcia Lia para que interceda por Pirassununga, visando a
destinação de verba de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a ser aplicada no término da
construção de imóvel onde abrigará o projeto de capoeira no bairro Vila Esperança.
Aprovado por unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº 192/2015, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao cidadão Edser Luter de Almeida, pelos relevantes serviços prestados
em prol da comunidade. Aprovado por unanimidade de votos; 47) – Requerimento nº
193/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações ao cidadão Edser Luter de Almeida, pelos
relevantes serviços prestados em prol da comunidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 48) - Requerimento nº 193/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Aparecida Borges Cantelli.
Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 194/2015, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luiz
Marucci. Aprovado por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 195/2015, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que
seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor
José Silvio Materge. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº
196/2015, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e 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 Fábio Alexandre
Quadros. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 197/2015, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que
seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Armindo Amâncio. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 198/2015,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 109/2015, de autoria da Prefeita
Municipal, que “visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à
Comunidade Terapêutica Recanto Flamboyant, para os fins que especifica”. Aprovado
por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 199/2015, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência o Projeto de Lei nº 111/2015, de autoria da Prefeita Municipal, 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”. Aprovado por

-4-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 200/2015, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais oito edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 112/2015, de autoria da Prefeita
Municipal, que “visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Grupo
de Voluntários no Combate ao Câncer - GVCC, para os fins que especifica”. Aprovado
por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 201/2015, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais nove edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 114/2015, de autoria da Prefeita
Municipal, que “visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Beneficente Instituto Vida Renovada, para os fins que especifica”. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 202/2015, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência o
Projeto de Lei nº 116/2015, de autoria da Prefeita Municipal, 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”.
Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 203/2015, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista,
pela coragem em implantar a zona azul na cidade. Aprovado por unanimidade de votos;
59) - Requerimento nº 204/2015, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e João
Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à atual Administração Municipal, na pessoa da senhora Prefeita
Municipal Cristina Aparecida Batista, e à Secretaria Municipal de Segurança Pública na
pessoa do Secretário Luiz Carlos Montagnero Filho, pelo trabalho de sinalização
realizado no anel viário, continuação da Avenida Painguás. Aprovado por unanimidade
de votos; 60) - Requerimento nº 205/2015, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Prefeitura Municipal de Pirassununga e à Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo. Pirassununga foi muito bem representada na 14º Edição do Salão
São Paulo de Turismo. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
206/2015, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, João Batista de Souza Pereira e
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais quatro edis, consignando
votos de congratulações à Secretaria Municipal de Esportes, entre os dias 18 e 27 de
junho nossa cidade recepcionou mais de 3 mil pessoas para as finais dos 32º Jogos
Abertos da Juventude. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº
207/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Polícia Militar de Pirassununga e à Guarda Civil
Municipal de Pirassununga pelo esforço empenhado para segurança da zona rural de
nossa cidade. Em discussão, usou da palavra o vereador Otacilio José Barreiros.
Colocado em votação o Requerimento nº 207/2015 foi aprovado por unanimidade de
votos; 63) - Requerimento nº 208/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Senhor Salvador
Zimbaldi, pela emenda parlamentar destinada à Pirassununga que enviou verba, no
importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) foi reservada há algum tempo e agora foi
encaminhada a nossa cidade para ser aplicada na área de saúde. Aprovado por
unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº 209/2015, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Projeto
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Guri, no último dia 24 de junho, o Projeto Guri realizou um Concerto de sua Orquestra no
Centro de Convenções Prof. Fausto Victorelli, quando alunos e professores mostraram
aos pais e público presente, os aprendizados adquiridos neste primeiro semestre.
Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 210/2015, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao bombeiro Sargento PM Eduardo José Belloni, o ex-soldado PM do
Corpo de Bombeiros de Pirassununga, depois de onze meses formou-se Sargento PM,
no último dia 26 de junho, na Escola do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
localizada em Franco da Rocha. Aprovado por unanimidade de votos; 66) Requerimento nº 211/2015, de autoria de todos os edis, para que seja transmitida à
família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Ranulfo Marques.
Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº 212/2015, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Zelinda Barbirato de Souza Bueno. Em discussão, usou da palavra o Verador
Dr. Milton Dimas Tadeu Urban. Colocado em votação o Requerimento nº 212/2015 foi
aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 213/2015, de autoria da
vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Antonio Carlos
Favaro. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 214/2015, de autoria
do vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Dr.
Henrique Pinto de Fraga. 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. Inscrito usou da
palavra o Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, aparteado pela
vereadora Luciana Batista. Logo após, usou da palavra o vereador inscrito, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Inscrito, dispensou o uso da palavra o vereador
Jeferson Ricardo do Couto. Dispensou o uso da palavra o vereador inscrito João Batista
de Souza Pereira. Em seguida, o já inscrito vereador Cícero Justino da Silva usou da
palavra, aparteado pelos vereadores Otacilio José Barreiros e Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”. 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: Otacilio José Barreiros,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Cícero Justino da Silva. Após reassumir
os trabalhos e não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou-se a
Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
109/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
conceder subvenção social à Comunidade Terapêutica Recanto Flamboyant, para os fins
que especifica. Aprovado por unanimidade de votos. 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 111/2015, de autoria da Prefeita Municipal, 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. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
112/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
conceder subvenção social ao Grupo de Voluntários no Combate ao Câncer - GVCC,
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para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 114/2015, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente
Instituto Vida Renovada, para os fins que especifica. Aprovado por unanimidade de
votos. 05) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 116/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, 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 – PET. Aprovado por unanimidade de
votos. 06) – SEGUNDA 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, 89, 101 e 102/2015
a votação fosse apreciada em bloco em razão de estarem em Segunda Discussão, e os
Projetos de Lei nºs 87 e 88/2015, por apresentarem emendas serão apreciados em
destaque. Em votação, o pedido do Vereador João Batista de Souza Pereira foi aprovado
por unanimidade de votos. Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 70/2015
foi aprovado por unanimidade de votos. 07) – SEGUNDA 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. 08) –
SEGUNDA 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. 09) – SEGUNDA
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 unanimidade de votos. 10) – SEGUNDA
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. 11) – SEGUNDA
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. 12) – SEGUNDA
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
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4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2015, que recebeu pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Segunda Discussão, o Projeto de
Lei nº 87/2015 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a Emenda Corretiva
apresentada. 13) – SEGUNDA 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. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2015, que recebeu
pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Segunda
Discussão, o Projeto de Lei nº 88/2015 foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como a Emenda Corretiva apresentada. 14) – SEGUNDA 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. 15) – SEGUNDA 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. 16) – SEGUNDA 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. 17) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 107/2015, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a União Municipal Espírita de Pirassununga – UMEP, para os fins que especifica.
Retirado por falta de pareceres das Comissões Permanentes. 18) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 108/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Pirassununguense de
Assistência a Infância - CPAI, para os fins que especifica. Retirado por falta de pareceres
das Comissões Permanentes. 19) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do 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.
Aprovado por unanimidade de votos. 20) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do 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. Adiada a apreciação por 02 (duas) sessões, a pedido do autor. 21) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 117/2015, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, que visa denominar de "AMELIO
PEGORARO", a Rua 05, do Loteamento "Jardim Kanebo", neste Município. 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. 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 pelo vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”. Após reassumir os trabalhos, e não havendo mais vereadores
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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, que, após aprovada pelo Plenário, segue
devidamente assinada.
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