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Ata nº 2879 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 20 de setembro de 2016. Ao vigésimo dia do mês de setembro de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2879ª 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 2878 da Sessão Ordinária de
13 de setembro de 2016, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada
aprovada. Em seguida o Senhor Presidente solicitou à 2ª Secretária, Vereadora
Luciana Batista, 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. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Informativos do 13° Regimento de Cavalaria Mecanizado, n°s:
(59/2016 – Programa de Valorização da Vida, Setembro Amarelo); (60/2016 Programa de Valorização da Vida - Suicídio); (61/2016 - Programa de Valorização da
Vida, Fatores de Risco do Suicídio); (62/2016 - Programa de Valorização da Vida,
Fatores de Proteção ao Suicídio); (64/2016 – Dia da Família Militar); (65/2016 –
Pedal da Solidariedade); 02) – Convite da Prefeita Municipal, para a Audiência
Pública com os munícipes, referente à Previsão Orçamentária para o Exercício de
2017, dia 15/09/2016; 03) – Ofício do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana
no Estado de São Paulo – Selur, encaminha o estudo, “Índice de Sustentabilidade da
Limpeza Urbana para os municípios brasileiros”; 04) – Ofício n° 1150/2016-SJ4.3.2
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comunicando o julgamento da
Apelação n° 1000683-51.2016.8.26.0457, tendo como Apelante Marcos Roberto
Sganbatti e Apelado Presidente da Câmara Municipal; 05) – Ofício n° 35/2016, do
Partido Socialismo e Liberdade, sobre denúncia a respeito de antena de rádio
difusão no Jardim Millenium; 06) – Ofício n° 40/2016, do Conselho Municipal de
Assistência Social, informa a Mesa Diretora para cumprir o mandato anual de
09/09/2016 a 08/09/2017; 07) – Ofício n° 45/2016, da Secretaria Municipal de
Esportes, sobre a realização do 9° Circuito Corrida de Rua Pedestre Noturna; 08) –
E-mail da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convidando
para entrega da “Medalha de Mérito Esportivo” aos atletas paralímpicos paulistas e
do time São Paulo que se destacaram nos “Jogos Paralímpicos Rio 2016”, dia
20/09/2016; 09) – E-mail da Dirigente Regional de Ensino, encaminha os nomes que
se destacaram na Escola Osmarina Sedeh Padilha, merecedores da “Medalha
Estudante Modelo”; 10) – Ofício n° 44/2016, da Secretaria Municipal de Esportes,
solicita a possibilidade da utilização da rampa de acesso da Câmara, a partir das 20
horas para a realização da 9ª Corrida Pedestre de rua Noturna - 2016; 11) –
Requerimento da vereadora Luciana Batista, solicita cópia reprográfica integral do
Projeto de Lei n° 24/1995, de autoria do então vereador Edson Sidney Vick, que visa
instituir no município de Pirassununga a “Semana Nenete de Música Sertaneja”, bem
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assim, da Lei Municipal n° 2.656, de 06/04/1995; 12) – Ofício GAB n° 485/2016, da
Prefeita Municipal, em atenção ao Requerimento nº 263/2016, de autoria do
vereador Otacilio José Barreiros, que solicitou 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 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;
13) – Ofício nº 115/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 89/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Casa Renascer Comunidade Terapêutica de Apoio ao Dependente Químico
e ao Alcoólatra, para os fins que especifica. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) – Ofício
nº 116/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
90/2016, que visa alterar dispositivos da Lei n° 4.934, de 28/03/2016 que autoriza o
Poder Executivo a conceder subvenção social ao Centro de Recuperação Casa da
Paz. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados à Prefeita Municipal: 15) - Indicação nº 159/2016, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a colocação de placa de “PARE” na Rua Antenor
de Godoy, altura do número 1.209, Vila Steola; 16) – Pedido de Informações nº
97/2016, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que a Prefeita
Municipal, sobre veículos de transportes de pacientes que estão sem condições de
tráfego e que, em razão disso, ao invés de consertarem esses veículos da frota
municipal, a Prefeitura Municipal está alugando veículos particulares para substituir
os oficiais. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de Souza
Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 17) – Requerimento n°
290/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
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condolências pelo passamento da Senhora Albina da Silva Caetano. Aprovado por
unanimidade de votos; 18) - Requerimento nº 291/2016, de autoria do vereador
Otacilio José Barreiros, subscrito por mais sete edis, solicita intercessão da Prefeita
Municipal de Pirassununga Cristina Aparecida Batista para que cobre e comunique
oficialmente aos Correios a existência dos bairros Jardim Treviso, Jardim Kanebo e
Jardim San Martinho para que seus logradouros sejam dotados do correspondente
CEP e que seus agentes passem a servir esses locais com os serviços dos correios
. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr.
Presidente vereador Alcimar Siqueira Montalvão consultou à 2ª Secretária,
Vereadora Luciana Batista, 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 Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra na
tribuna. Em seguida, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 86/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa
alterar dispositivo da lei nº 4.988, de 19 de agosto de 2016, que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente Instituto Vida
Renovada. Aprovado por unanimidade de votos. 02) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 88/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a instituir a Semana Municipal de Luta contra a Violência à Mulher. Em
discussão, usou da palavra a vereadora Luciana Batista. Colocado em Primeira
Discussão o Projeto de Lei n° 88/2016 foi 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. Usou da palavra o vereador inscrito, João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”. Em seguida, o já inscrito vereador Jeferson Ricardo do Couto, dispensou
o uso da palavra. Logo após, o vereador inscrito João Batista de Souza Pereira usou
da palavra, aparteado pelos vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”
e Luciana Batista. 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 pela vereadora Luciana Batista. Não
havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente convidou às Autoridades
Constituídas, os Senhores Edis e a População em Geral, para a Audiência Pública,
que será promovida pela Gestora do Sistema de Saúde do Município, que
apresentará a análise e o relatório do montante e fontes de recursos aplicados no
sistema relativos ao 2º quadrimestre do ano de 2016, dia 26/09/2016, 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.
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