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Ata nº 2788 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
23 de setembro de 2014. Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro do ano dois mil e
quatorze às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2788ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, 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. Ausente, o vereador João Batista de Souza Pereira. Havendo número legal, o
Sr. Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros, declarou abertos os trabalhos e colocou
em discussão a Ata nº 2787 da Sessão Ordinária de 16 de setembro 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 pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal do Interior, Ano XV, nº
112, 08/2014; 02) – Boletim CNM, 07 a 08/2014; 03) – Revista Funasa Notícias, 07/2014;
04) – Convite da Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da
Terceira Idade, para a “Cerimônia de Abertura da Semana da Terceira Idade de 2014”,
dia 29/09/2014; 05) – Ofício nº 564/2014, da Secretaria Municipal de Educação, em
atenção ao Ofício nº 978/2014-SG, confirma o comparecimento da Secretária Municipal
de Educação Yara Aparecida Bernardi Antonialli, na Audiência Pública, que versará sobre
os Projetos de Lei nºs: 142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151 e 152/2014 ; 06) – Convite
da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – USP, para a “IV Exposição de
Carros Antigos”, dias 22 e 23/11/2014; 07) – Ofício nº 91/2014, da Procuradoria Geral do
Município, encaminha Termo de Convênio nº 41/2014, entabulado com a “Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA”; 08) – Ofício GAB nº 832/2014, da Prefeita
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº
83/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o
consumo mês a mês dos combustíveis utilizados pela Administração Pública durante o
ano de 2013; 09) – Ofício nº 94/2014, do Delegado de Policia de Pirassununga, solicita o
comparecimento do vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, para prestar
esclarecimentos a fim de instruir a Carta Precatória nº 24/2014, registrada sob nº
110/2014; 10) – Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita cópia do
Projeto de Lei Complementar nº 04/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe
sobre a criação do Programa Municipal de Atração de Investimento Empresarial –
PROMAIE e dá outras providências” ; 11) – Comunicado nº CM240373/2014, do
Ministério da Educação, informa a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 374.603,80); 12) – Convite da Secretaria Municipal de
Educação, para o lançamento do “Projeto Nau dos Mestres”, dia 19/09/2014; 13) –
Convite da Prefeita Municipal, para o “Dia do Campo”, dia 20/09/2014, dia 20/09/2014;
14) – Convite da Prefeita Municipal, para a “Semana Antidrogas - 2014”, de 21 a
27/09/2014; 15) - ;Convite da Prefeita Municipal para o “1º Encontro Aberto de Capoeira
e Caminhada”, dia 20/09/2014; 16) – Convite da Prefeita Municipal, para o lançamento
do “Programa Equitação Recreativa para Crianças antedidas pela Municipalidade”, dia
27/09/2014; 17) – Convite da Prefeita Municipal, para os “Jogos Escolares Municipais
JEM Luiara dos Santos Duarte”, dia 26/09/2014; 18) – Convite da Secretaria Municipal
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de Educação, para a “Contação de Histórias”, dia 24/09/2014; 19) – Convite do Núcleo
de Apoio a Saúde da Família, para o “III Curso de Gestantes 2014”, de 24 a 25/09/2014;
20) – Ofício nº 93/2014, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de
Convênio nº 27/2014, entabulado com a “Aldeias Infantis SOS Brasil”; 20) – Ofício nº
181/2014 da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
155/2014, 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 29/11/2013, o Plano Plurianual
para o período de 2014 a 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres. 21) – Ofício nº 182/2014 da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 156/2014, 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 4.447, de 25/06/2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2014. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres. 22) – Ofício nº 183/2014 da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 157/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 23.400,00 (vinte e três
mil e quatrocentos reais), 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. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. 23) – Ofício nº 184/2014 da
Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 158/2014, 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 29/11/2013, o Plano Plurianual para o
período de 2014 a 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres. 24) – Ofício nº 185/2014 da Prefeita Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 159/2014, 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 4.447, de 25/06/2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres. 25) – Ofício nº 186/2014 da Prefeita Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 160/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e
seiscentos reais), 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. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. 26) – Ofício nº
187/2014 da Prefeita Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 09/2014, que visa alterar dispositivo da Lei Complementar nº 75, de
28/12/2006, Parcelamento e uso do solo. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. 27) – Projeto de Lei nº 161/2014,
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de autoria do Vereador Dr. José Carlos Mantovani, que visa denominar de “Valdemar dos
Santos – Demá”, o Campo de Futebol localizado no Jardim Kamel, neste Município”.
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: 28) - Indicação nº 340/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a poda da
árvore localizada na Rua São Francisco de Assis, altura do número 362 para evitar
prejuízos à rede elétrica local; 29) - Indicação nº 341/2014, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
colocar caçambas ao redor dos prédios populares do Jardim Anversa, para despejo e
posterior retirada; 30) - Indicação nº 342/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar nova pintura na faixa de pedestres defronte ao Campus da USP, na Avenida
Duque de Caxias Norte; 31) - Indicação nº 343/2014, de autoria do Vereador João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de solucionar urgentemente o problema apontado, solicita providências na
Estrada Municipal PNG-153 (PI-340) Santina Balter, ao lado da USP, que dá acesso ao
Município de Porto Ferreira; 32) – 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. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 33) - Requerimento nº 295/2014, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído
na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 142/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2507 –
Material de Consumo - “BRASIL CARINHOSO”, 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 dos presentes; 34) – Requerimento nº 296/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis,
para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de
Lei nº 143/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 2507 – Material de Consumo - “BRASIL CARINHOSO”, 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 dos presentes; 35) – Requerimento nº 297/2014, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis,
para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de
Lei nº 144/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 300.000,00,
destinado a atender abertura de nova ação nº 2507 – Convênio com a União - “BRASIL
CARINHOSO”, Atendimento as Crianças do Ensino Infantil - Creches. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 36) – Requerimento nº 298/2014, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído
na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 146/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2508 –
Aquisição de Equipamentos através do Fundo Nacional de Saúde, 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 dos presentes; 37) - Requerimento nº 299/2014, de
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autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
147/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2508 – Aquisição de Equipamentos através do Fundo Nacional de Saúde, 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 dos presentes; 38) - Requerimento nº
301/2014, de autoria do Vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais
oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 149/2014,
de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre autorização para alienação de imóvel
que especifica, por doação, à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo – CDHU. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 39) Requerimento nº 303/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 151/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1537 – Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável, 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
dos presentes; 40) - Requerimento nº 304/2014, de autoria do Vereador João Gilberto
dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído
na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 152/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 336.070,99, destinado a atender
abertura de nova ação nº 1537 – Convênio com a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, referente ao Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável – Micro Bacias II – Acesso ao Mercado – Infra Estrutura. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 41) - Requerimento nº 305/2014, de autoria do
Vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 154/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, que dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 2.826/1997, que dispõe
sobre a política municipal de habitação de interesse social e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 42) - Requerimento nº 306/2014, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista, Alcimar Siqueira Montalvão, João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé” e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais três 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, a atual Gestão Municipal de Pirassununga está oferecendo
a coleta de exames laboratoriais diretamente nas Unidades de Saúde dos Bairros, desta
forma, aqueles que necessitam dos exames, não precisam se deslocar até a região
central da cidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 43) Requerimento nº 307/2014, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Dr. José Carlos
Mantovani e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais quatro edis, consignando votos
de congratulações à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida
Batista e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Cultura e Turismo Kléber
Gabriel da Silva, entre os dias 12 e 15 de setembro, realizou-se a Festa Italiana & Cia de
Pirassununga, por organização da Secretaria de Cultura e Turismo de Pirassununga .
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) - Requerimento nº 308/2014, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais sete edis,
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consignando votos de congratulações aos atletas da Academia Águia de Hapkido e
Taekwondo, a equipe pirassununguense Águia de Hapkido e Taekwondo fez uma
excelente campanha no Campeonato Brasileiro desse esporte ocorrido nos dias 12, 13 e
14 de setembro, em Porto Alegre. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
45) - Requerimento nº 309/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao 36° Batalhão de
Polícia Militar do Interior, pelo seu Jubileu de Prata, completa, no dia 12 de outubro de
2014, vinte e cinco anos de sua criação. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 45) - Requerimento nº 310/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais oito edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Cauê
Macris, visando a disponibilização de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a
construção de um campo de futebol completo na região da Zona Sul da cidade.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos
requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Otacilio José Barreiros consultou ao 1º
Secretário, Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar no
Expediente. Usou da palavra na tribuna o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. A
seguir, o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho usou da
palavra. Logo após, o vereador inscrito João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
usou da palavra. Por fim, o já inscrito vereador Alcimar Siqueira Montalvão usou da
palavra. A seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 142/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2507 – Material de Consumo - “Brasil Carinhoso”, na Lei Municipal nº 4.514, de
29/11/2013, 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: 142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151 e 152/2014 a votação fosse apreciada em
bloco em razão dos projetos tratarem do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o
Projeto de Lei nº 142/2014, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 143/2014, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2507 – Material de Consumo - “Brasil Carinhoso”, na Lei
Municipal nº 4.447, de 25/06/2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 144/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2507 – Material de Consumo “Brasil Carinhoso” Atendimento as Crianças do Ensino Infantil - Creches. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 04) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 146/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2508 – Aquisição
de Equipamentos através do Fundo Nacional de Saúde, na Lei Municipal nº 4.514, de
29/11/2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 05) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei que recebeu o nº 147/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2508 – Aquisição de Equipamentos através do Fundo Nacional de Saúde, na Lei
Municipal nº 4.447, de 25/06/2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 148/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 105.000,00 (cento e
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cinco mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2508 – Convênio com o
Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde - Aquisição de Equipamentos – UBS.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 150/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
1537 – Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, 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 dos presentes. 08) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei que recebeu o nº 151/2014, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
1537 – Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, na Lei Municipal nº 4.447, de 25
de junho de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 09) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei que recebeu o nº 152/2014, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 336.070,99 (trezentos e
trinta e seis mil reais e noventa e nove centavos), destinado a atender abertura de nova
ação nº 1537 – Convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, referente ao Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Micro Bacias II
– Acesso ao Mercado – Infraestrutura. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 10) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 149/2014, de
autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre autorização para alienação de imóvel que
especifica, por doação, à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo – CDHU. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 11) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 154/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 2.826/1997, que
dispõe sobre a política municipal de habitação de interesse social e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 153/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, visa instituir a “Semana Municipal Festiva das Religiões Afro
Descendentes”, e dá outras providências. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº
01/2014, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das
Comissões Permanentes. Em discussão, usaram da palavra os vereadores: Jeferson
Ricardo do Couto, Milton Dimas Tadeu Urban, Alcimar Siqueira Montalvão, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, Luciana Batista, José Carlos Mantovani, Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson” e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”.
Colocado em votação nominal, o Projeto de Lei nº 153/2014, foi rejeitado por (05X04)
votos, obtendo-se a seguinte votação: Jeferson Ricardo do Couto – SIM; Milton Dimas
Tadeu Urban – SIM; Alcimar Siqueira Montalvão – NÃO; Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho – SIM; Luciana Batista – NÃO; José Carlos Mantovani – SIM; Lorival
César Oliveira Moraes - “Nickson” - NÃO; João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”
- NÃO. Neste momento, o Sr. Presidente, manifestou o seguinte: “Ao analisar o resultado
eu verifico aqui que houve 4 votos – SIM pela aprovação do Projeto e 4 votos – NÃO,
portanto o Projeto, a votação está empatada, nos termos da legislação em vigor compete
a esta Presidência o voto minerva, eu obviamente não esperava isso, até porque aqui
nós temos uma composição par, e portanto pela primeira vez, este Presidente estará
votando para desempatar um Projeto. No decorrer da votação eu já vislumbrava esta
possibilidade, e obviamente eu passei aqui analisar mais detidamente o Projeto para que
eu possa então fundamentar o meu voto, o Projeto trata da instituição da Semana
Municipal Festiva, das Religiões Afro descentes e dá outras providências. O Projeto
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como já aconteceu na semana passada, gerou certa polêmica, isto ganhou as ruas,
inclusive no domingo eu participando de uma missa, houve manifestação inclusive do
Presidente daquela missa, a respeito da sua posição em relação ao Projeto, eu aqui ouvi
atentamente os colegas na fundamentação dos seus votos, eu gostaria que a votação
deste projeto, não acarretasse uma disputa ou uma divergência, ou uma crise religiosa,
até porque me parece que o Projeto não tem este alcance. Nós estamos aqui
simplesmente discutindo sobre a criação de uma Semana Municipal Festiva da Religião
Afro Descendentes, ou das Religiões Afro Descendentes, nós não estamos aqui
perquirindo sobre ser ciamento de exercício de culto, enfim, nós não estamos aqui
criando nada, ou cerceando nada, até porque o próprio vereador Léo até proferiu a
leitura de alguns dispositivos da Constituição, isso já é garantido pela Lei maior, nem
competiria a nós cercearmos ou enfim impedirmos manifestações religiosas de qualquer
religião que fosse e muito menos da religião Afro Descendente aqui representada por
vocês. Não acredito sinceramente que os vereadores que estão votando contra tem algo
a Religião Afro Descendente, na verdade são manifestações decorrentes da
representatividade que cada um exerce, como foi dito aqui os vereadores representam
100% da população de Pirassununga, a votação reunida, todos os vereadores reunidos
representam parcela de soberania, e representam portanto 100% dos eleitores, aliás o
poder foi dito aqui eu quero repetir, emana do povo e em seu nome é exercido, cada um
tem as suas responsabilidades, cada um tem a sua representatividade nesta Casa.
Feitas estas considerações, eu vou dizer o seguinte, eu reputo também, desnecessário o
Projeto, se a religião quiser, fazer a sua semana festiva, como faz a religião Católica,
como faz a religião Evangélica, está perfeitamente garantido pelo texto maior. Então me
parece que a definição que num Projeto de Lei Municipal seria desnecessário, e
considerando tudo isso, e considerando também aquilo que foi discutido, nas várias
reuniões que nós procedemos nestes dias, eu vou então acompanhar a votação que
divergiu, “a votação que disse “NÃO””. Portanto feita esta manifestação de voto o Projeto
está reprovado por maioria de votos”. Em Segunda Discussão e Votação, o Projeto de
Lei nº 153/2014, foi rejeitado por (05X04) 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. 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 Roberto Pinto
de Campos, Assessor Jurídico, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente
assinada.
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