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Ata nº 2885 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 01 de novembro de 2016. Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e
dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2885ª 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, Luciana Batista, Milton Dimas Tadeu Urban e
Otacilio José Barreiros. Ausente o vereador Lorival César de Oliveira Moraes “Nickson”. Havendo número legal, o Sr. Presidente Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2884 da
Sessão Ordinária de 25 de outubro de 2016, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 1ª 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 dos presentes.
A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Informativo n° 67/2016 do 13° Regimento de Cavalaria Mecanizado, sobre a entrega
do Certificado de Dispensa de Incorporação realizada dia 26/10/2016; 02) – E-mail
da Associação Brasileira de Citricultores – Associtrus, encaminhando seu Boletim
Informativo; 03) – Ofício do Presidente da Associação dos Guardas Civis Municipais,
Tiago Boldrini de Oliveira, repudiando a Declaração do Vereador Lorival César
Oliveira Moraes "Nickson", proferida durante a Sessão Ordinária de 11 de outubro de
2016, esperando uma retratação pública por parte do Vereador; 04) – Ofício n°
36BPMI-549/300-16, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, convidando para a
Audiência Pública da Polícia Militar, apresentando o trabalho da Instituição neste
município e discussão de propostas de ações para melhor atender o cidadão, dia
07/11/2016; 05) – E-mail encaminhado pelo Senhor Santiago Júnior, Assistente
Fiscal do Grupo Accord, solicitando o envio do CTM de Pirassununga (Código
Tributário Municipal) atualizado, além do Ato da SMF (Secretaria Municipal de
Finanças) nº 003/2011; 06) – E-mail encaminhado pela Senhora Adriana R. Mayer,
solicitando a possibilidade de providências com relação a dois terrenos baldios,
abandonados pelo proprietário, vizinhos de sua residência, localizada na Rua
Eunildo Cremonesi, nº 566, no Bairro Jardim Limoeiro, os quais encontram-se com
mato, sujeira, mau cheiro, roedores, insetos e outros, causando enorme transtorno
para a família; 07) – Ofício nº 273/2016/TCP-acmm da Delegada de Polícia do
Primeiro Distrito Policial de Pirassununga, Tatiane Cristina Parizotto, visando instruir
Inquérito Policial, solicita informações sobre número de telefone que especifica; 08)
– E-mail da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – USP, justificando a
ausência do Diretor Prof. Dr. José do Amaral Sobral à Sessão Solene de entrega de
Títulos Honoríficos, dioa 10/11/2016; 09) – Ofício GAB n° 548/2016, da Prefeita
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 101/2016, de autoria do
vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre o pagamento das horas extras devidas
aos motoristas, servidores municipais, não pagas desde o mês de Agosto deste ano;
10) – Ofício nº 139/2016, da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
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recebeu o nº 110/2016, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Associação Beneficente Instituto Vida Renovada, para os fins que especifica e
dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 11) – Ofício nº 138/2016, da Prefeita
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 109/2016, que visa
alterar dispositivo da Lei n° 4.988, de 19/08/2016, que autoriza o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Beneficente Instituto Vida Renovada.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 12) – Projeto de Lei n° 111/2016, de autoria do vereador Cícero
Justino da Silva, que fica autorizado o Dia de Combate ao Trabalho Infantil no
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 13) – Projeto de Lei n° 112/2016, de autoria do vereador
Cícero Justino da Silva, que visa alterar dispositivo da Lei Municipal n° 3.568, de
24/05/2007, que visa combater o nepotismo no Poder Executivo. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
14) – Projeto de Lei n° 113/2016, de autoria do vereador João Batista de Souza
Pereira, que dispõe sobre a “Contribuição Espontânea”, a ser destinada ao Fundo
Municipal de Bem Estar Animal. 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
167/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de, urgentemente, ordenar a limpeza de terrenos
abandonados na Rua Eunildo Cremonesi, Jardim Limoeiro, notificando-se,
posteriormente, os proprietários para arcar com esse custo de limpeza e para que
mantenha limpo seus imóveis; 16) - Indicação nº 168/2016, de autoria do Vereador
Cícero Justino da Silva, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade
ordenar a colocação de pontos de energia elétrica (tomadas) em todas as praças e
quadras esportivas do Município; 17) - Indicação nº 169/2016, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeit a
Municipal, verifique a possibilidade de transportar de volta a Vila Santa Fé aqueles
moradores que foram levados até unidades de saúde de outros bairros para exames
e consultas; 18) – Pedido de Informações n° 107/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de informações sobre o
DAC – Diagnósticos Análises Clínicas; 19) – Pedido de Informações n° 106/2016, de
autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de
informações de empréstimos consignados em folha de pagamento, firmados por
servidores municipais. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista
de Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 20) – Requerimento
n° 308/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Humberto José Torelli. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 21) – Requerimento n° 309/2016, de autoria da vereadora Luciana
Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Francisco José Ferreira.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; Terminada a leitura dos
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requerimentos, o Sr. Presidente vereador Alcimar Siqueira Montalvão consultou o 1º
Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, se havia Vereador inscrito para
falar no Expediente. Em seguida, o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, usou da palavra na tribuna. Logo após, o vereador inscrito Otacilio
José Barreiros, usou da palavra na tribuna. Logo após o já inscrito vereador Cícero
Justino da Silva usou da palavra na tribuna. Usou da palavra o vereador inscrito
João Batista de Souza Pereira. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao 1°
Secretário vereador João Batista de Souza Pereira, 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 usou da palavra
na tribuna o vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, aparteado
pelos vereadores: Luciana Batista, Cícero Justino da Silva, Otacilio José Barreiros e
contra aparteado pelo vereador Cícero Justino da Silva. Por fim, o vereador inscrito
Jeferson Ricardo do Couto usou da palavra, aparteado pelos vereadores Luciana
Batista e Milton Dimas Tadeu Urban. Em seguida, o Sr. Presidente passou a Ordem
do Dia: 01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 105/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, visa incluir dispositivos na Lei nº 1.695, de 25 março de 1986,
conforme especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 106/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com Hospitais
Filantrópicos, em ação conjunta com outros Municípios e com o Governo do Estado
de São Paulo, através do Programa Estadual “Pró-Santa Casa II”, para fins que
menciona e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 107/2016, de autoria
da Prefeita Municipal, dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas Antidrogas,
instituindo o Fundo Municipal Antidrogas e dá outras providências. Neste momento,
o vereador João Batista de Souza Pereira, requereu a votação por capítulo sendo
seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em Primeira Discussão, o
Projeto Lei nº 107/2016, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
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 Otacilio José Barreiros. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretário vereador João Batista de Souza
Pereira, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da
palavra. Usou da palavra o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. Logo após
o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra o vereador inscrito Cícero
Justino da Silva. 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 Adriana
Aparecida Merenciano, Diretora Geral da Secretaria, que, após aprovada pelo
Plenário, segue devidamente assinada.
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