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Ata nº 2792 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
21 de outubro de 2014. Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano dois mil e
quatorze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2792ª
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, Milton Dimas
Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Havendo número legal, o Sr. Presidente,
Vereador Otacilio José Barreiros, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão
a Ata nº 2791 da Sessão Ordinária de 14 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, e a suspensão
dos trabalhos por 10 minutos, sendo ambos os pedidos aprovados por unanimidade de
votos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente:
01) – Prospecto do Cetram, sobre eventos em 10, 11, 12/2014 e 01/2015; 02) –
Comunicado nº CM287599/2014, informa a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassuunga, (R$ 268.897,22); 03) – Ofício nº 195/2014, da Prefeita
Municipal, solicita a retirada do Projeto de Lei nº 165/2014, que visa instituir no município
de Pirassununga, Estado de São Paulo, a Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, e dá outras
providências; 04) – Ofício nº 138/2014, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga –
SAEP, solicita emissão de atestado de Exercício Efetivo de Mandado da Prefeita, em
duas vias, para fins de solicitação de recursos junto a FEHIDRO; 05) – Convite do
Escritório Contábil ADANI, para o Encontro dos Clientes do Adani Escritório Contábil”, IV
ECADA, dia 22/10/2014; 06) – Requerimento da vereadora Luciana Batista, solicita cópia
do Pedido de Informações nº 82/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre os horários da Diretora da Merenda Escolar; 07) – Ofício nº 14/2014, do
Secretário Municipal de Finanças, solicita cópia da gravação da Audiência Pública
referente ao 2º Quadrimestre de 2014, realizada dia 29/09/2014; 08) – Requerimento do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, solicita cópia da gravação do áudio e vídeo da
Sessão Ordinária de 14/10/2014; 09) – Ofício GAB nº 887/2014, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 311/2014, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, para que ordene a presença da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga na Unidade de Saúde da Vila Santa Fé; 10) – Ofício GAB nº
888/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 89/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
sobre a falta de pagamento das horas extras prestadas pelos servidores da área de
saúde; 11) – Ofício GAB nº 878/2014, da Prefeita Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 88/2014, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a nova jornada aplicável aos cargos
do quadro do magistério público municipal; 12) – Ofício nº 13/2014, do Secretário
Municipal de Finanças, encaminha os balancetes referente ao mês de 09/2014, da
Prefeitura Municipal de Pirassununga; 13) - Ofício nº 193/2014, da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 167/2014, que visa autorizar a abertura
de créditos adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal.
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Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 14) - Ofício nº 197/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 168/2014, que dispõe sobre a regulamentação da instalação e
funcionamento das feiras no Município de Pirassununga, Estado de São Paulo.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 15) - Ofício nº 199/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 169/2014, que dispõe sobre normas para redução e utilização
racional de água potável distribuída para uso humano e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 16) - Ofício nº 196/2014, da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei Complementar que recebeu o nº 10/2014, que visa instituir no município de
Pirassununga, Estado de São Paulo, a Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, e dá outras
providências. 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: 17) - Indicação nº 360/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
determinar sejam adesivados todos os veículos da Municipalidade, para que fiquem
identificados como bens pertencentes ao Município, facilitando ainda a fiscalização dos
mesmos quando das suas utilizações; 18) - Indicação nº 361/2014, de autoria do
Vereador Leornardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de urgentemente contratar mais salva-vidas para Cachoeira de
Emas, principalmente aos finais de semana e feriados, para ficar acima da barragem e
outros trechos de maior movimento; 19) - Pedido de Informações nº 96/2014, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre resíduos da Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE); 20) – Pedido de Informações nº 97/2014, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre uma árvore da espécie sibipiruna,
localizada defronte ao prédio em construção do Senhor Vice-Prefeito Almiro Sinotti, no
cruzamento da Rua Treze de Maio e Avenida Capitão Antonio Joaquim Mendes. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 21) – Requerimento nº 331/2014, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na
ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 155/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2509 –
Convênio com Recurso Estadual - Projeto Municipal Cuidando do Amanhã – SCFV de
Crianças de 06 a 15 anos - Proteção Social Básica, 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. 22) – Requerimento nº 332/2014, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na ordem do dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 156/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2509 – Convênio com Recurso
Estadual - Projeto Municipal Cuidando do Amanhã – SCFV de Crianças de 06 a 15 anos
- Proteção Social Básica, na Lei nº 4.447, de 25 de junho de 2013, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por unanimidade de votos. 23) –
Requerimento nº 333/2014, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais oito edis, para que seja incluído na ordem do dia e apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 157/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
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autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no
valor de R$ 23.400,00, destinado a atender abertura de nova ação nº 2509 – Convênio
com Recurso Estadual - Projeto Municipal Cuidando do Amanhã – SCFV de Crianças de
06 a 15 anos - Proteção Social Básica. Aprovado por unanimidade de votos. 24) –
Requerimento nº 334/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído na ordem do dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 158/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2510 – Convênio com Recurso
Estadual - atendimento dos indivíduos que se encontram em situação de rua, referente a
Rede de Proteção Especial ofertado pelo PAEFI, também inserido no PMAS/2014
e PAEFI para famílias e indivíduos, 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. 25) – Requerimento nº 335/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído na
ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 159/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2510 –
Convênio com Recurso Estadual - atendimento dos indivíduos que se encontram em
situação de rua, referente a Rede de Proteção Especial ofertado pelo PAEFI, também
inserido no PMAS/2014 e PAEFI para famílias e indivíduos, na Lei nº 4.447, de 25 de
junho de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por
unanimidade de votos. 26) – Requerimento nº 336/2014, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais nove edis, para que seja
incluído na ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
160/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 15.600,00, destinado a
atender abertura de nova ação nº 2510 – Convênio com Recurso Estadual – atendimento
dos indivíduos que se encontram em situação de rua, referente a Rede de Proteção
Especial ofertado pelo PAEFI, também inserido no PMAS/2014 e PAEFI para famílias e
indivíduos. Aprovado por unanimidade de votos. 27) – Requerimento nº 337/2014, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja
incluído na ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
167/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos
adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado
por unanimidade de votos. 28) – Requerimento nº 338/2014, de autoria do vereador
Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito por mais seis edis, solicita
intercessão do Deputado Estadual José Antonio Barros Munhoz, visando a destinação
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a serem utilizados nas diversas necessidades do
Conservatório Municipal “Cacilda Becker”; 29) - Requerimento nº 339/2014, de autoria
dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e 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 Griseli Cristina Lima Oliveira Guelli.
Aprovado por unanimidade de votos. 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 Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, usou da palavra, aparteado pelos vereadores Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto. A seguir, o já inscrito vereador
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra. Logo após, o já inscrito
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vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho usou da palavra. 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.
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 de Souza Filho. Após reassumir os
trabalhos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 155/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2509 – Convênio com Recurso Estadual - Projeto
Municipal Cuidando do Amanhã – SCFV de Crianças de 06 a 15 anos - Proteção Social
Básica, 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 Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho requereu que os Projetos de Leis nºs: 155, 156, 157, 158, 159, 160 e
167/2014 a votação fosse apreciada em bloco em razão dos projetos tratarem do mesmo
assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Primeira e
Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 155/2014, foi aprovado por unanimidade de
votos. 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 156/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2509 –
Convênio com Recurso Estadual - Projeto Municipal Cuidando do Amanhã – SCFV de
Crianças de 06 a 15 anos - Proteção Social Básica, na Lei nº 4.447, de 25 de junho de
2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
157/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 23.400,00, destinado a
atender abertura de nova ação nº 2509 – Convênio com Recurso Estadual - Projeto
Municipal Cuidando do Amanhã – SCFV de Crianças de 06 a 15 anos - Proteção Social
Básica. Aprovado por unanimidade de votos. 04) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 158/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2510 – Convênio com Recurso Estadual - atendimento dos
indivíduos que se encontram em situação de rua, referente a Rede de Proteção Especial
ofertado pelo PAEFI, também inserido no PMAS/2014 e PAEFI para famílias e
indivíduos, 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. 05) - PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 159/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2510 – Convênio com Recurso Estadual atendimento dos indivíduos que se encontram em situação de rua, referente a Rede de
Proteção Especial ofertado pelo PAEFI, também inserido no PMAS/2014 e PAEFI para
famílias e indivíduos, na Lei nº 4.447, de 25 de junho de 2013, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado por unanimidade de votos. 06) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 160/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial
no orçamento vigente, no valor de R$ 15.600,00, destinado a atender abertura de nova
ação nº 2510 – Convênio com Recurso Estadual – atendimento dos indivíduos que se
encontram em situação de rua, referente a Rede de Proteção Especial ofertado pelo
PAEFI, também inserido no PMAS/2014 e PAEFI para famílias e indivíduos. Aprovado
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por unanimidade de votos. 07) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 167/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos
adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado
por unanimidade de votos. 08) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 15/2014, de autoria do Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, visa
conceder ao DOUTOR MAURILO HUMBERTO, o título de “CIDADÃO
PIRASSUNUNGUENSE”. Aprovado por unanimidade de votos. Aprovado por
unanimidade de votos. 09) – PRIMEIRA 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. 10) – PRIMEIRA
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. Aprovado por unanimidade de votos.
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 João Batista de Souza Pereira, usou da palavra, aparteado pelos vereadores:
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Alcimar Siqueira Montalvão. Inscrito, o
vereador Alcimar Siqueira Montalvão usou da palavra. Por fim, o vereador inscrito Dr.
Milton Dimas Tadeu Urban, usou da palavra. 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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