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Ata nº 2855 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
05 de abril de 2016. Ao quinto dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2855ª 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 2854 da Sessão Ordinária de 29 de março de 2016, e Ata da
Sessão Extraordinária de 01 de abril de 2016, as quais não sofrendo impugnação,
foram consideradas aprovadas. 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,
requereu ainda, que fosse realizada a leitura do Requerimento da Secional Paulista da
Ordem dos Advogados do Brasil, sobre Moção de Apoio ao pedido de abertura do
processo de impedimento (“Impeachment”) da Presidenta Dilma Vania Roussef, sendo
ambos os pedidos aprovados por unanimidade de votos. Neste momento, o vereador
Otacilio José Barreiros, requereu a manifestação do representante da OAB na tribuna
livre. A Presidência indeferiu o requerimento, justificando conforme leitura do Artigo
151 do Regimento Interno da Câmara. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao
1º Secretário que fizesse a leitura do Requerimento da Secional Paulista da Ordem
dos Advogados do Brasil. Logo após a leitura, o Sr. Presidente suspendeu a sessão
por 10 (dez) minutos para que o Doutor Carlos Rodrigo Kazu Tagamori representante
da OAB/SP se manifestasse a respeito do pedido de “Impeachment”. Reaberto os
trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Revista
Radis, Comunicação e Saúde, nº 162, 03/2016; 02) – Revista Adani Escritório
Contábil, de 04 a 05/2016; 03) – Revista Municípios de São Paulo, Ano VIII, nº 59; 04)
– Prospecto do IBRAP, sobre o curso nº 497; 05) – Informativo da União dos
Vereadores do Brasil, sobre a XIV Marcha dos Vereadores, 2016; 06) – Boletim de
Publicações Grifon Brasil, Edições, 29 e 30/03/2016; 07) – E-mail da Visão Assessoria
Consultoria e Planejamento Ltda, encaminhando o Memorando nº 11/2016, sobre a
“Prestação de Contas Anuais à Câmara de Vereadores”; 08) – E-mail do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, convida para o Curso de Processo Eletrônico, dias
11 e 14/04/2016; 09) – Ofício da Secional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil,
solicitando Moção de Apoio à solicitação de abertura do processo de impedimento
(“impeachment”) da Presidenta Dilma Vania Roussef, protocolizado no último dia
28/03/2016, na Câmara dos Deputados Federais em Brasília; 10) – Ofício GAB nº
117/2016, da Secretaria Municipal de Finanças, encaminha a Prestação de Contas da
Prefeitura Municipal, relativo ao Exercício Financeiro de 2015; 11) – Requerimento da
Vereadora Luciana Batista, solicita cópia do Pedido de Informações nº 159/2015, de
sua autoria e também do vereador João Batista de Souza Pereira, o qual solicita
informações sobre a aquisição de mobiliários para o Centro de Convenções “Prof. Dr.
Fausto Victorelli”, entre outras, além de cópia da resposta encaminhada pelo
Executivo Municipal, por intermédio do Ofício GAB nº 971/2015, protocolado dia

-1-

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

30/12/2015, sob o nº 02586; 12) – Requerimento de Antonio Ademir Naressi, solicita
cópia do áudio das sessões ordinárias realizadas dias 01, 08 e 15/12/2016; 13) –
Convite do Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, para a Sessão Solene com
a finalidade de homenagear o “Dia do Consumidor”, dia 18/03/2016; 14) – Ofício nº
48/2016, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, encaminha relação nominal dos
Policiais Civis que receberão a honraria de “Policiais do Ano”: Dênis Gasparoto,
Agente de Telecomunicações Policial; Aline Cristina Metzner de Moraes, Escrivã de
Polícia; e Thais dos Reis Arantes, Escrivã de Polícia; 15) – Comunicado nº
CM215625/2015, do Ministério da Educação, informa a liberação de recursos
financeiros a Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 515.306,88); 16) – Convite da
Academia da Força Aérea, para a Cerimônia de Entrega de Certificados e Cerimônia
Militar de Conclusão do Estágio de Adaptação Técnico e do Estágio de Adaptação de
Serviço – EAT 2016/1 e EAS 2016/1, dia 31/03/2016; 17) – E-mail do Sindicato dos
Servidores Municipais de Pirassununga, informando novo e-mail para contato; 18) –
Ofício da Telefônica – VIVO, informa as obrigações previstas contidas no Plano Geral
de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no
Regime Público – PGMU; 19) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros,
solicita agendamento de Audiência Pública, com a presença da Diretoria da APREC –
Associação dos Doentes Renais Crônicos de Pirassununga, dia 17/05/2016; 20) –
Ofício nº 16/2016, da Procuradoria Geral do Município, apresenta o Termo de
Permissão de Uso, referente a Lei Municipal nº 4.885, de 10/11/2015; 21) – Ofício
GAB nº 141/2016, da Prefeita Municipal, sobre a Lei que trata do aumento para os
servidores desta Casa de Leis; 22) – Ofício GAB nº 142/2016, da Secretária Municipal
de Governo, solicita 1 (uma) certidão com o (s) nome (s), cargo (s) e CPF dos
responsável (is) pelo Município, informando períodos de afastamento e/ou substituição
com os dados dos substitutos, ou atestando não haver afastamentos e/ou
substituições no Exercício de 2015; 23) – Ofício nº 39/2016, da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, sobre as datas para agendamento de eventos no Centro de
Convenções “Dr. Fausto Victorelli”; 24) – Ofício da Família Ferrarezi solicitando a
denominação de vias e logradouros públicos do Loteamento Jardim São João, para
nomes de finados da referida Família; 25) – Ofício GAB nº 147/2016, da Prefeita
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 15/2016, de autoria do vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, sobre a abertura de alguns
loteamentos no Município; 26) – Ofício GAB nº 143/2016, da Prefeita Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 17/2016, de autoria da vereadora Luciana
Batista, sobre verbas repassadas pelo ex-Deputado Federal Salvador Zimbaldi a
nossa cidade a serem aplicadas na área da saúde; 27) – Ofício GAB nº 140/2016, da
Prefeita Municipal, em atenção a solicitação constante no Ofício nº 37/2016, referente
a construção do presídio na cidade de Santa Cruz da Conceição. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres.
28) – Projeto de Lei nº 45/2016, de autoria da Mesa Diretora, que visa revogar
dispositivo da Lei nº 4.935, de 01 de abril de 2016, que alterou a Lei nº 2.805, de 1º de
abril de 1997. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 29) – Projeto de Lei nº 46/2016, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa denominar de
“Diogenir Bergue”, a Estrada Municipal PNG 472. Encaminhado às Comissões
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Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. A Indicação a
seguir foi encaminhada à Prefeita Municipal: 29) - Indicação nº 52/2016, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de vistoriar a Rua das Garças, nºs 1890/1900, pela existência um
terreno sem construção que necessita de limpeza geral. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 30) - Requerimento nº 73/2016, de autoria do vereador Jeferson
Ricardo do Couto, subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime
de urgência, o Projeto de Lei nº 43/2016, de autoria da Prefeitura Municipal, que visa
alterar dispositivos da Lei nº 4.922, de 10/03/2016, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
para execução descentralizada do Programa de Proteção Social Básica – Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos às Pessoas com Deficiência Intelectual
acima de 30 anos. Aprovado por unanimidade de votos; 31) - Requerimento nº
74/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na presente sessão ordinária, para
ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 45/2016, de autoria da
Mesa Diretora, que visa revogar o dispositivo da Lei nº 4.935, de 01 de abril de 2016,
que alterou a Lei nº 2.805, de 1º de abril de 1997. Aprovado por unanimidade de
votos; 32) - Requerimento nº 75/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações a toda a equipe de
Saúde Bucal de nossa cidade, no último dia 30 de março, iniciou-se mais um
importante projeto de interesse social: a implantação do serviço de reabilitação oral
através de próteses dentárias no Centro Odontológico. Usou da palavra a vereadora
Luciana Batista. Colocado em votação o Requerimento nº 75/2016 foi aprovado por
unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº 76/2016, de autoria da vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
Secretaria Municipal de Promoção Social e Fundo Social de Solidariedade, pela
importante iniciativa as mulheres que se destacaram em nossa cidade, dia
31/03/2016. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº 77/2016, de
autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais
nove edis, consignando votos de congratulações à Academia da Força Aérea, pelo 75º
aniversário de fundação, no último dia 23 de março e o “Dia do Especialista”.
Aprovado por unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 78/2016, de autoria dos
vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao atleta
Clayton Fernandes, representou nossa cidade na modalidade do Jiu Jitsu, em Santa
Catarina, no último dia 02 de abril, conquistando mais uma medalha para sua vasta
coleção. Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 79/2016, de
autoria dos vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais quatro edis, encaminha
Moção de Apoio à Secional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil ao pedido de
impeachment da Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Vana
Roussef. Usaram da palavra os vereadores: Otacilio José Barreiros, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, Jeferson Ricardo do Couto, Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, João Batista de Souza Pereira, Cícero Justino da Silva. Neste
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momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente vereador Lorival César Moraes
- “Nickson”, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da
palavra. A seguir, usou da palavra Vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão,
aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Após o Sr. Presidente reassumir os
trabalhos, colocou em votação o Requerimento nº 79/2016. Ausente no plenário o
vereador Milton Dimas Tadeu Urban. Após a votação, em primeiro plano foi
proclamado pelo Senhor Presidente que o Requerimento n° 79/2016 foi aprovado e,
em segundo plano que o referido Requerimento havia sido rejeitado. De ofício, e após
consultada a gravação do áudio e vídeo desta sessão ordinária, o Senhor Presidente,
manteve o primeiro resultado proclamado da votação do Requerimento n° 79/2016,
declarando-o aprovado por (07x02) votos, conforme despacho da decisão constante
na íntegra ao final desta Ata. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente
Alcimar Siqueira Montalvão consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para
falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o vereador inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pela vereadora Luciana Batista, que
pede questão de ordem para vereador cumprir o § 1º do art. 94 do Regimento Interno.
O Senhor Presidente afasta o pedido. Em seguida, o já inscrito vereador Jeferson
Ricardo do Couto usou da palavra. Logo após, o já inscrito vereador Otacilio José
Barreiros usou da palavra na Tribuna, aparteado pelo vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. A seguir, o vereador inscrito João Batista de Souza Pereira
usou da palavra, aparteado pelos vereadores: Luciana Batista, Otacilio José Barreiros
e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra. Logo após, o já inscrito
vereador Cícero Justino da Silva, usou da palavra na Tribuna. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou ao Vice-Presidente vereador Lorival César Moraes - “Nickson”,
que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A
seguir, usou da palavra Vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelos
vereadores Otacilio José Barreiros e Cícero Justino da Silva. Após o Senhor
Presidente reassumir os trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) - PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 43/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 4.922, de 10 de março de 2016, que
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais para execução descentralizada do Programa de Proteção
Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos às Pessoas com
Deficiência Intelectual acima de 30 anos. Aprovado por unanimidade de votos. 02) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 45/2016, de autoria da
Mesa Diretora, que revogar dispositivo da Lei nº 4.935, de 01 de abril de 2016, que
alterou a Lei nº 2.805, de 1º de abril de 1997. Aprovado por unanimidade de votos. 03)
- SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 20/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos
financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras
providências, visando a execução do “Projeto AMMA – Família atuante, aluno
brilhante”. O Vereador João Batista de Souza Pereira requereu que os Projetos de
Leis nºs: 20 e 33/2016 a votação fosse apreciada em bloco em razão de estarem em
Segunda Discussão, sendo o pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado
em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 20/2016 foi aprovado por unanimidade de
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votos. 04) - SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 33/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Município de Pirassununga/SP a participar do
Consórcio Intermunicipal de Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo,
ratificando o Protocolo de Intenções que entre si celebram, os Municípios de Leme/SP,
Pirassununga/SP, Aguaí/SP e Conchal/SP – visando a implantação do Consórcio
Intermunicipal de Guardas Civis Municipais, doravante denominado CIGCM, e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 05) - PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 41/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar a celebração de convênios, objetivando a manutenção do Posto de
Atendimento ao Empreendedor no Município. Aprovado por unanimidade de votos. 06)
- PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 42/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Beneficente Instituto Vida Renovada, para transferência de recursos destinados ao
serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes na modalidade Casa
Lar e Serviço de Acompanhamento Especial Cuida Mais. Em discussão, usaram da
palavra os vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Cícero Justino da
Silva e Otacilio José Barreiros. Logo, mediante aprovação plenária, a apreciação do
Projeto de Lei foi adiada por 1 (uma) sessão a pedido do vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. 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. “Por determinação verbal do Senhor Presidente da
Câmara, faço constar o seguinte: Gabinete da Presidência. Vistos, etc., Revendo o
despacho e resultado da votação Plenária, objeto do Requerimento n° 79/2016, de
autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Otacilio José Barreiros, com apoiamento de Demais Vereadores, que
dispõe sobre a Moção de Apoio ao pedido de impeachment da Excelentíssima
Senhora Dilma Vana Roussef, apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB); e consultada a gravação do áudio e vídeo da sessão ordinária de 05 de abril
de 2016, especificamente na votação do Requerimento n° 79/2016, verificou-se que o
Requerimento n° 79/2016 foi aprovado por (07x02) votos, conforme proclamado em
primeiro plano. A revisão superveniente no mesmo momento e retificação posterior,
que declarou a rejeição da Moção estava incorreta, porquanto na contagem de votos
houve à aprovação por (07x02) votos. Dessa forma, de ofício nos termos do artigo 16
do Regimento Interno mantenho a primeira proclamação do resultado para declarar o
Requerimento n° 79/2016, aprovado por (07x02) votos. Proceda-se de ofício a
correção da Ata consignando esta decisão, oficiando-se à OAB Subseção de
Pirassununga, para comunicar à aprovação do Requerimento com nossas escusas. À
Secretaria para providências. Pirassununga, 06 de abril de 2016. Alcimar Siqueira
Montalvão. Presidente”. 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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