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Ata nº 2794 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
04 de novembro de 2014. Ao quarto dia do mês de novembro do ano dois mil e quatorze
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2794ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza Pereira, João Gilberto dos
Santos - “Gilberto Santa Fé”, José Carlos Mantovani, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista, Dr. Milton Dimas
Tadeu Urban e Otacilio José Barreiros. Havendo número legal, o Sr. Presidente,
Vereador Otacilio José Barreiros, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão
a Ata nº 2793 da Sessão Ordinária de 29 de outubro 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. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP sobre o curso nº 288; 02) –
Informativo da União dos Vereadores do Brasil, sobre a “Marcha dos Vereadores 2014”,
dias 02 e 05/12/2014; 03) – Jornal Giuliani Nel Mondo, Anno 09, nº 03; 04) – Convite da
Prefeita Municipal, para o Seminário Trabalho Infantil: Você é essencial para combatê-lo,
dia 21/11/2014; 05) – Convite da Prefeita Municipal para a Inauguração da Unidade de
Saúde da Família “Dr. João Antonio Del Nero”, dia 10/11/2014; 06) – Convite da FAAP,
para a exposição “A China sob os olhares brasileiros”, dia 06/11/2014; 07) – Ofício nº
514/2014 da Câmara Municipal de Tambaú, encaminha Moção nº 12/2014, de autoria de
todos os vereadores, apresenta congratulações aos Municípios que atenderam
prontamente, disponibilizando caminhões pipas; 08) – Ofício nº 05/2014, da Secretaria
Municipal da Saúde e Centro de Especialidades Me´dicas “Benedita Aureliano da Silva –
Irmã Leopoldina”, em atenção à Indicação nº 328/2014, de autoria do vereador Otacilio
José Barreiros, fornecer cópia da guia de solicitação de exame ou protocolo quando o
paciente realizar exames mais complexos; 09) – Ofício nº 17/2014, da Secretaria
Municipal da Saúde, solicita que seja indicado a Companhia de Água e Esgoto local,
SAEP, que estude a possibilidade da inclusão da tarifa social na conta de água e esgoto
das residências que possuem pacientes acamados; 10) – Ofício nº 147/2014, do Serviço
de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP, em atenção ao Ofício nº 00945/2014-SG,
sobre multa aplicada ao ex-Superintendente João Alex Baldovinotti, cancelada em vista
de recurso interposto junto ao TCE-SP; 11) – Ofício nº 166/2014, da Secretaria Municipal
da Saúde, encaminha as atas das audiências públicas realizadas nesta casa, dias
26/05/2014 e 06/10/2014; 12) – Ofício GAB nº 924/2014, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 94/2014, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre adaptação de ônibus que
transportam crianças da APAE; 13) - Ofício GAB nº 925/2014, da Prefeita Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 95/2014, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o Portal da
Transparência do Executivo; 14) – Ofício nº 108/2014, da Procuradoria Geral do
Município, encaminha o Termo de Convênio nº 35/2014, entabulado com a “Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE”; 15) – Ofício nº 200/2014, da Prefeita
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 172/2014, que visa alterar
dispositivos da Lei nº 4.486/2013, que dispõe sobre as normas para execução dos
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serviços de transporte individual de passageiros em veículos automotores de aluguel –
táxi e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações a seguir foram
encaminhadas à Prefeita Municipal: 16) - Indicação nº 370/2014, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
determinar o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, promover estudos e
encontrar solução para não interromper o fornecimento de águas no Bairro Parque
Clayton Malaman, quando houver necessidade de se realizar alguns reparos na
tubulação de água do bairro ou em suas imediações; 17) - Indicação nº 371/2014, de
autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique
a possibilidade de desencadear propaganda através de panfletos, imprensa escrita e
falada, dando ciência à população do dever de se construir muro e calçada, defronte a
seus imóveis, esclarecendo aindo do benefício que terão em caso da construção, pois
terão impostos reduzidos, bem como, que podem ser penalizados pela inércia em caso
da não construção, pois já existe legislação antiga que regula esse procedimento; 18) Indicação nº 372/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de pintar um quadro no paredão que
sustenta a ponte de Cachoeira de Emas, esquina com o Restaurante César, contando
inclusive um pouco da história do Rio Mogi Guaçu e aquela localidade, fato que
certamente alimentará a vinda de mais turistas para aquela localidade; 19) - Indicação nº
373/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para
que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de instalar bancos ao redor do campo
esportivo da Vila Santa Fé, proporcionando maior conforto aos visitantes que para lá se
dirigem; 20) - Indicação nº 374/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de implantar a tarifa Social de
Água, para as residências que possuem pacientes acamados, visando minimizar o valor
pago com a tarifa; 21) – Pedido de Informações nº 99/2014, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, sobre os funcionários concursados e comissionados do
Executivo; 22) – Pedido de Informações nº 100/2014, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre os fornecedores de produtos e serviços da Municipalidade; 23)
– Pedido de Informações nº 101/2014, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, sobre corte de árvores sem autorização da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente; 24) – Pedido de Informações nº 102/2014, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre rumores do fechamento da Unidade de Saúde da Vila Brás; 25)
– Pedido de Informações nº 103/2014, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, sobre obras desenvolvidas em nosso Município; 26) – Pedido de
Informações nº 104/2014, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto, sobre o Projeto de Lei nº 10/2014, que institui
a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 27) – Requerimento nº 347/2014, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista, Alcimar Siqueira Montalvão e João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, e
subscrito por mais quatro edis, consignando votos de congratulações à Prefeita
Municipal e ao Secretário de Obras e Serviços, Joaquim Donizetti Godoy Leme, pela
inauguração do Centro Comunitário Perceu Pereira de Godoy, dia 01/11/2014. Aprovado
por unanimidade de votos. 28) – Requerimento nº 348/2014, de autoria do Vereador
Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
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congratulações ao Secretário Estadual de Logística e Transportes Clodoaldo Pelissioni e
ao Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R, Eng.º Og Fray pelo trabalho realizado na
Estrada SP – 225, bem assim, solicita a implantação de melhoramentos na Rodovia SP201 Euberto Nemésio Pereira de Godoy. Aprovado por unanimidade de votos. 29) –
Requerimento nº 349/2014, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao
Secretário Estadual de Logística e Transportes Clodoaldo Pelissioni e ao Chefe da
Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R, Eng.º Og Fray pelo trabalho realizado na Estrada SP –
225, bem assim, solicita a implantação de melhoramentos na Rodovia SP-201 Euberto
Nemésio Pereira de Godoy. Aprovado por unanimidade de votos. 30) – Requerimento nº
350/2014, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual José
Antonio Barros Munhoz, pela reeleição ao parlamento estadual, obtendo em
Pirassununga o total de 1.474 votos. Aprovado por unanimidade de votos. 31) –
Requerimento nº 351/2014, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Doutor Juiz de Direito José
Alfredo de Andrade Filho, no último dia 30/11/2014, recebeu na Câmara Municipal de
Santa Cruz das Palmeiras, o Título de Cidadão Palmeirense. Aprovado por unanimidade
de votos. 32) – Requerimento nº 352/2014, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo
do Couto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do
Cabo da Polícia Militar Alaor Branco Júnior. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente consultou ao 1º Secretário,
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, se havia Vereador inscrito para falar no
Expediente. Inscrito o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da
palavra. Em seguida, o já inscrito vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa
Fé”, usou da palavra. Logo após, vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto usou da
palavra, aparteado pelo vereador Alcimar Siqueira Montalvão. Por fim, usou da palavra o
vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão, aparteado pelos vereadores: Luciana
Batista, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto. A
seguir, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 168/2014, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a
regulamentação da instalação e funcionamento das feiras livres no Município de
Pirassununga, Estado de São Paulo. Aprovado por unanimidade de votos. 02) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 169/2014, de autoria da Prefeita Municipal,
dispõe sobre normas para redução e utilização racional de água potável distribuída para
uso humano e dá outras providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2014, a qual foi
lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais das comissões permanentes. Em
discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Colocado em Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 169/2014 foi aprovado por
unanimidade de votos bem como, a emenda apresentada. 03) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 09/2014, de autoria da Prefeita
Municipal, visa alterar dispositivo da Lei Complementar nº 75, de 28 de dezembro de
2006, Parcelamento e uso do solo. Aprovado por unanimidade de 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. Neste momento,
o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador João Batista de Souza Pereira,
-3-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A
seguir, usou da palavra Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, aparteado pelos
vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Alcimar Siqueira Montalvão e contra aparteado pelos vereadores Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto. Após o Sr. Presidente reassumir
os trabalhos, usou da palavra o Vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. Por fim, o
já inscrito vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra. 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 Roberto Pinto de Campos, Assessor Jurídico, que, após
aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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