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Ata nº 2875 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 23 de agosto de 2016. Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2875ª 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 2874 da Sessão Ordinária de
16 de agosto de 2016, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada.
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 Jeferson Ricardo do Couto solicitou a dispensa da leitura do Expediente,
Indicações e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. Neste momento, o Sr. Presidente justificou o atraso no início da Sessão
Ordinária devido ao Ato Solene que institui o título “Militar das Forças Armadas do
Ano”. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Convite do Ministério Público do Estado de São Paulo, para Audiência Pública
versando sobre “Proteção Ambiental”, resguardo aos direitos dos animais e controle
de zoonoses na comarca de Pirassununga-SP”, dia 25/08/2016; 02) – Convite da
Unidade Escolar EMEIEF Rotary Clube, para a 2ª Festa do Folclore”, dia
26/08/2016; 03) – Convite do Templo de Umbanda Caboclo Tupinambá, para a 6ª
Festa Anual ao Orìsà Esù, dia 27/08/2016; 04) – Convite da Associação Regional de
Engenheiros e Agrônomos – AREA, para a palestra com o tema “Plano Diretor”, dia
06/09/2016; 05) – Convite do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da
Elektro, para a Audiência Pública Presencial, em conformidade com a Resolução
Normativa nº 451/2011 da Aneel, dia 16/09/2016; 06) – Carta nº 00470/2016, da
Gerência e Suporte a Vendas dos Correios, sobre “revisão das regras para
encomendas nacionais”; 07) – Ofício nº 50/2016, da Procuradoria Geral do
Município, encaminha o Termo de Ajuste nº 12/2016, entabulado com a “GAAP –
Grupo de Apoio aos Doentes de AIDS de Pirassununga”; 08) – Ofício GAB nº
451/2016, da Prefeita Municipal, em atenção Pedido de Informações nº 88/2016, de
autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a criação de
uma Escola Estadual no Jardim Treviso; 10) – Ofício GAB nº 453/2016, da Prefeita
Municipal, em atenção Pedido de Informações nº 90/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a aquisição de bens e serviços
pela Prefeitura Municipal de Pirassununga. As Indicações a seguir foram
encaminhadas à Prefeita Municipal: 11) - Indicação nº 141/2016, de autoria do
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de estudar, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, possibilidade de realizar, nos bairros do Município, aulas de instrumentação
musical; 12) - Indicação nº 142/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a
limpeza da Praça do Jardim Brasília, em atenção aos pedidos dos moradores deste
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Bairro; 13) - Indicação nº 143/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a
correção do asfalto da via destinada à saída da Vila Santa Fé para o Distrito de
Cachoeira de Emas; 14) - Indicação nº 144/2016, de autoria do Vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a vistoria de engenheiros da Prefeitura Municipal na quadra que está sendo
coberta, em Cachoeira de Emas para que verifiquem os procedimentos adotados
pela empresa contratada, bem assim, observe se há segurança ao trabalhador
daquela empresa; 15) - Indicação nº 145/2016, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar
a vistoria de engenheiros da Prefeitura Municipal na quadra que está sendo coberta,
em Cachoeira de Emas para que verifiquem os procedimentos adotados pela
empresa contratada, bem assim, observe se há segurança ao trabalhador daquela
empresa; 16) - Indicação nº 146/2016, de autoria do Vereador João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
de ordenar a limpeza na Rua São Cristóvão, Vila Santa Fé; 17) - Indicação nº
147/2016, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar maior celeridade
na expedição de alvará para uso de praças públicas com fins religiosos, uma vez
que cumprem relevante serviço social; 18) - Indicação nº 148/2016, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o recapeamento das ruas dos bairros
Vila Santa Fé, especialmente da Rua São Marcos, ou, ao menos, ordenar sejam
tapados os buracos dessa via pública. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 19) - Requerimento nº 260/2016, de autoria do vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, subscrito por mais seis edis, seja incluído e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Resolução nº 02/2016, de autoria da Mesa
Diretora, que visa fixar os subsídios dos vereadores para a Legislatura 2017 a 2020.
Aprovado por (08X01) votos; 20) - Requerimento nº 261/2016, de autoria do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, subscrito por mais seis edis, seja incluído e
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 58/2016, de autoria da Mesa
Diretora, que visa fixar os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais para o
mandato 2017 a 2020. Aprovado por (06X03) votos; 21) - Requerimento nº
262/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao atleta Luiz
Carlos Vignalli, pela conquista da meda de ouro da etapa da 4ª Copa King de Jiu
Jitsu. Aprovado por unanimidade de votos; 22) - Requerimento nº 263/2016, de
autoria do vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais nove edis, solicita o
seguinte: 1) - Seja oficiada à Excelentíssima Senhora Cristina Aparecida Batista,
Prefeita Municipal para, comunicando oficialmente a ocorrência, solicitar que seja
determinado ao Setor competente da Municipalidade que uma equipe de
engenheiros seja designada para proceder vistoria nas casas do Jardim Santa Clara,
elaborando laudo técnico sobre a situação construtiva dos imóveis, discriminando
eventuais defeitos e suas possíveis causas; 2) - Oficie-se o Excelentíssimo Senhor
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Ministro das Cidades Bruno Araújo, do órgão responsável pelo Programa "Minha
Casa Minha Vida", para conhecimento e providências no sentido de os engenheiros
proceder vistoria nas casas do Jardim Santa Clara, elaborando laudo técnico sobre a
situação construtiva dos imóveis, discriminando eventuais defeitos e suas possíveis
causas, bem como à Gerência Executiva de Habitação da Caixa Econômica Federal
de Piracicaba, na pessoa do Ilustríssimo Senhor Ailton Silveira Borges, Gerente de
Filial, para os mesmos fins; 3) - No mesmo sentido, seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Secretário Estadual de Habitação Rodrigo Garcia, para conhecimento e
providências no sentido de os engenheiros proceder vistoria nas casas do Jardim
Santa Clara, elaborando laudo técnico sobre a situação construtiva dos imóveis,
discriminando eventuais defeitos e suas possíveis causas; 4) - Finalmente, oficie-se
ao Ministério Público da Comarca de Pirassununga, com cópia desta propositura,
para eventual instauração de inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na
construção do referido empreendimento habitacional com grave ofensa ao direito
coletivo dos adquirentes. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura
dos requerimentos, o Sr. Presidente suspendeu a sessão temporariamente.
Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente vereador Alcimar Siqueira Montalvão
consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou
da palavra na tribuna o vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Em seguida o já
inscrito vereador Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra na tribuna, aparteado
pela vereadora Luciana Batista. Em seguida, o já inscrito vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, dispensou o uso da palavra. Logo após, o já
inscrito vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra na
tribuna, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. A seguir, o já inscrito
vereador Milton Dimas Tadeu Urban, usou da palavra na tribuna. Usou da palavra o
vereador inscrito João Batista de Souza Pereira. Neste momento, o Sr. Presidente
solicitou ao Vice-Presidente vereador Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson”,
que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra.
Usou da palavra o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. Após o Sr.
Presidente reassumir os trabalhos, passou-se a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Resolução nº 02/2016, de autoria da Mesa
Diretora, que visa fixar os subsídios dos vereadores para a Legislatura 2017 a 2020.
Em discussão, usaram da palavra os vereadores: Otacilio José Barreiros, Jeferson
Ricardo do Couto, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, João Batista de Souza
Pereira e Luciana Batista. Novamente, usaram da palavra os vereadores Jeferson
Ricardo do Couto, Otacilio José Barreiros e João Batista de Souza Pereira. Colocado
em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Resolução nº 02/2016, foi aprovado
por (05X04) votos. 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
58/2016, de autoria da Mesa Diretora, que visa fixar os subsídios do Prefeito, Vice e
Secretários Municipais para o mandato 2017 a 2020. Aprovado por (05X04) 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. Não havendo vereadores inscritos, o Sr. Presidente convidou às
Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a População em Geral, para a
Audiência Pública, que versará sobre os Projetos de Lei nºs 81, 82 e 83/2016 (Nova
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ação nº 1580 – Obras na Captação do Rio do Roque), dia 30/08/2016 às 19 horas,
na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”. 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.

-4-

