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Ata nº 2877 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 06 de setembro de 2016. Ao sexto dia do mês de setembro de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2877ª 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 2876 da Sessão Ordinária de
23 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 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. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Informativo de José Eduardo Boralli, sobre o assunto: “Clientes da
Elektro serão beneficiados com lampadas mais econômicas”; 02) – Requerimento do
vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicita copia da gravação do áudio da Sessão
Ordinária realizada dia 03/08/2016, apenas da parte em que usou da palavra; 03) –
Requerimento do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, solicita copia integral do
áudio e video da Sessão Ordinária realizada no dia 30/08/2016; 04) – Oficio n
08/2016, do Secretario Municipal de Finanças, solicita a liberação da Ata de Posse
da Prefeita Municipal, Cristina Aparecida Batista com o intuito de autenticar a copia
em cartório para quitar divida junto a Receita Federal do Brasil; 05) – Ofício GAB nº
468/2016, da Secretaria Municipal de Governo, em atencao as Indicacoes nºs:
(100/2016, autoria vereador João Batista de Souza Pereira, sobre transformar a
antiga unidade de saúde da Vila Santa Fé em um Pronto Atendimento Médico 24
horas nos moldes daquele implantado na Zona Norte); (111/2016, autoria do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre a possibilidade de aplicação do
Anteprojeto de Lei, que segue em anexo, que estabelece a publicidade,
transparência, acesso à informação e medidas de proteção das abelhas sem ferrão);
(114/2016, autoria vereadora Luciana Batista, sobre a aplicação do Anteprojeto de
Lei, que segue em anexo, que visa alterar a Lei Municipal nº 3.483 de 22 de agosto
de 2006, para que a Semana de Prevenção do Câncer de Mama, no âmbito
municipal se realize no mês de outubro em razão das comemorações Outubro
Rosa); (115/2016, autoria vereador Luciana Batista, sobre a possibilidade de
aplicação do Anteprojeto de Lei, que visa alterar a Lei Municipal nº 3.010 de 25 de
setembro de 2000 para que a Semana de Prevenção do Câncer da Próstata no
âmbito municipal se realize no mês de novembro em razão das comemorações do
Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata) e (120/2016, autoria vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, sobre a inclusao no “Projeto Vivaleite” os idosos
maiores de 60 anos que estejam em situação de insegurança alimentar); 06) – Oficio
GAB nº 470/2016. da Secretaria Municipal de Governo, solicita cópia do termo de
posse do ex-Prefeito Darcy Franco da Silveira. As Indicações e Pedidos de
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Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal: 06) - Indicação nº
150/2016, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de transferir a realização da
tradicional feira de domingo para área ao lado do Centro de Eventos Dona Belila,
local livre após a retirada de algumas construções; 07) – Pedido de Informações nº
93/2016, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que a Prefeita Municipal, sobre o Orçamento Municipal referente a remuneração dos
servidores municipais nos próximos meses e sobre o FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) não está sendo depositado na respectiva conta vinculada de
cada trabalhador. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de
Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 08) - Requerimento nº
275/2016, de autoria do vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
subscrito por mais nove edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Rafael
Antônio da Silva, destinando emenda parlamentar no importe de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) para realização do recapeamento das ruas da Vila
Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 09) - Requerimento nº 276/2016, de
autoria do vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, subscrito por
mais nove edis, solicita intercessão do Deputado Estadual Ângelo Augusto Perugini,
destinando emenda parlamentar no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para
implantação de uma academia ao ar livre no Parque Clayton Malaman. Aprovado por
unanimidade de votos; 10) - Requerimento nº 277/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, subscrito por mais sete edis, solicita
intercessão do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizada Coronel
Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon para que se sensibilize com a situação dos
feirantes e o risco de terem prejuízos em seu comércio, permitindo-se o
estacionamento dos veículos desses como há décadas acontece, requerendo ainda,
que cópia da presente seja encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal Cristina Aparecida Batista para que também interceda pelos feirantes,
regularizando a situação da feira, estudando, inclusive, a mudança de local dessa
tradicional feira, como já indicado por este Vereador. Em discussão usaram da
palavra os vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Otacilio José
Barreiros e Luciana Batista. Colocado em votação o Requerimento nº 277/2016 foi
aprovado por unanimidade de votos; 11) - Requerimento nº 278/2016, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, subscrito por mais sete edis,
para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Simone Zoega Rosolem Serra. Aprovado por unanimidade
de votos; 12) - Requerimento nº 279/2016, de autoria do vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações a atleta Dayene Mormano Vieira que conquistou o 1º lugar na
categoria Wellness Fitness, da IV Copa Limeira de Fisioculturismo, realizada dia
04/09/2016. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos
requerimentos, 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 Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida
o já inscrito vereador Otacilio José Barreiros, usou da palavra na tribuna, aparteado
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pelo vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”. Logo após, o já inscrito
vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra na tribuna.
A seguir, o já inscrito vereador João Batista de Souza Pereira, usou da palavra na
tribuna, aparteado pelos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Luciana Batista e Otacilio José Barreiros. 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, aparteado pelos
vereadores: Luciana Batista, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e contra
aparteado pela vereadora Luciana Batista. Após o Sr. Presidente reassumir os
trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo nº 15/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão,
visa conceder ao Coronel de Infantaria da Aeronáutica Alexandre Esteves da Silva, o
título de “Cidadão Pirassununguense”. 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. 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 Adriana Aparecida Merenciano,
Diretora Geral da Secretaria da Câmara, que, após aprovada pelo Plenário, segue
devidamente assinada.
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