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Ata nº 2873 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 09 de agosto de 2016. Ao nono dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2873ª 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 2872 da Sessão Ordinária de 02 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) – Revista do Escritório Contábil Adani, Edição de 08 a 09/2016; 02)
– Jornal da Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciências e Educação, Ano
03, nº 04, de Julho de 2016; 03) – Informativo do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado nºs 54/2016 (Visita de Supervisão Escolar); e 55/2016 (193º Aniversário
da cidade de Pirassununga); 04) – Convite da Câmara Municipal de Pirassununga,
para a oficina gratuita: Adentra-SP: Mídias Sociais, Participação e Mobilização, dias
08 e 10/08/2016; 05) – Convite da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo,
para a ação “Diálogos”, no período de 18/08 a 24/11/2016; 06) – Convite do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, para o curso “Licitações e Contratos – A
Jurisprudência e o Exame Prévio de Edital”, dia 18/08/2016; 07) – Ofício nº 01/2016,
da Secretaria Municipal da Educação, EMEIEF Antonina Alves de Araújo, indicando
a aluna do 5º Ano, Natalia Simões Tangerino, para receber a “Medalha Estudante
Modelo”; 08) – Requerimento do vereador Otacilio José Barreiros, solicita cópia do
Projeto de Lei nº 143/2015, de sua autoria, que “dispõe sobre a proibição do uso de
aparelhos de som, portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados,
nas vias e logradouros públicos nos horários e nas condições que estabelece e dá
outras providências; 09) – Requerimento do vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, solicita cópia integral da gravação do áudio e vídeo referente à
Sessão Ordinária realizada no dia 02/08/2016; 10) – Ofício do Veterinário Diego
Henrique Cortez, agradece o recebimento da aprovação do título de “Cidadão
Pirassununguense”, de autoria do vereador João Batista de Souza Pereira, que será
entregue em Sessão Solene de 01/09/2016, solicitando a possibilidade da honraria
ser entregue em sessão futura, por motivo de nascimento da filha; 11) – Ofício nº
256/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, justificando a ausência do
Presidente Paulo Dimas de Bellis Mascarate à Sessão Solene alusiva ao transcurso
do Centésimo Nonagésimo Terceiro Aniversário de Fundação do Município e entrega
de Títulos Honoríficos, dia 28/07/2016; 12) – Ofício nº 471/2016, da Secretaria
Municipal de Educação, em atenção à Indicação nº 127/2016, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, sobre a possibilidade de firmar parceria com a Faculdade
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de Tecnologia, Ciências e Educação – FATECE para realização de curso prévestibular acessível à população economicamente carente; 13) – Ofício nº 69/2016,
da Secretaria Municipal de Promoção Social, em atenção à Indicação nº 120/2016,
de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre a possibilidade de incluir
no “Projeto Vivaleite” os idosos maiores de 60 anos que estejam em situação de
insegurança alimentar; 14) – Ofício GAB nº 424/2016, da Prefeita Municipal em
atenção ao Pedido de Informações nº 84/2016, de autoria do vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre reivindicações dos moradores do Bairro
Rural Matão II vieram ao encontro deste Vereador reclamando da falta de iluminação
que acarreta insegurança no período noturno; 15) – Ofício GAB nº 430/2016, da
Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 80/2016, de autoria do
vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, sobre os Centros de Atenção Psicossocial
presentes na cidade: CAPSI, CAPSi e CAPSad; 16) – Ofício GAB nº 427/2016, da
Prefeita Municipal em atenção ao Pedido de Informações nº 83/2016, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a ausência de
pagamento de precatórios previstos no Orçamento Municipal. As Indicações e
Pedido de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal: 17) Indicação nº 134/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, para que
a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de voltar a realizar a competição
“Garçom Footing” para oferecer valorização a essa categoria de trabalhadores e,
ainda, trazer mais uma atração à nossa população; 18) - Indicação nº 135/2016, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar o recape da Rua Valentina Almeida Prado
Penteado, altura do número 792, Vila Guilhermina, em atenção ao reclamo dos
munícipes; 19) - Indicação nº 136/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de estudar o
Anteprojeto de Lei em anexo, que visa instituir a “Semana Municipal de Tratamento e
Prevenção de Feridas Crônicas” que certamente encontrará aprovação nesta Casa
de Leis; 20) - Indicação nº 137/2016, de autoria do Vereador Cícero Justino da Silva,
para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de alteração da Lei nº
3.365/2005, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, visando fixar o período
máximo de 07 (sete) anos para cada ônibus ser usado no transporte coletivo de
nossa cidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de
Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 21) - Requerimento nº
251/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos pela
belíssima festa em homenagem ao nosso padroeiro. Aprovado por unanimidade de
votos; 22) - Requerimento nº 252/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista,
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Corporação
Musical Pirassununguense, especialmente ao Maestro Luiz Carlos Simão, pelo
brilhantismo de sua regência, nas comemorações do Aniversário de Fundação do
Município de Pirassununga, no último dia 06 de agosto; 23) - Requerimento nº
253/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Antonio São Romão. Aprovado por unanimidade de votos;
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24) - Requerimento nº 254/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, subscrito
por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Benedito Mafra. 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
Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Em
seguida o já inscrito vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da
palavra na tribuna, aparteado pelo vereador Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida,
o já inscrito vereador Otacilio José Barreiros, usou da palavra. Logo após, o já
inscrito vereador Cícero Justino da Silva, usou da palavra na tribuna. 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 pelo vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, passou-se a Ordem do Dia: 01) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 77/2016, de autoria da Prefeita
Municipal, visa instituir a campanha “Prevenção e Atenção à Violência Intrafamiliar e
de Gênero”, como forma de ampliar a possibilidade de mais pessoas entrarem em
contato com os diversos aspectos da Violência Intrafamiliar e de gênero e como
apoio às lideranças comunitárias, para ajudar na sua erradicação, no âmbito do
Município de Pirassununga e dá outras providências. Neste momento, o vereador
João Batista de Souza Pereira, requereu a votação em bloco dos Projetos de Lei
nºs: 77, 78 e 79/2016, por estarem em Segunda Discussão, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação o Projeto de Lei nº
77/2016 foi aprovado por unanimidade de votos; 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 78/2016, de autoria da Prefeita Municipal, dispõe sobre a
distribuição de dispositivo de segurança, conhecido como “Botão do Pânico” para
mulheres vítimas de violência sob medida preventiva no Município de Pirassununga
e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 79/2016, de autoria da Prefeita Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente
Instituto Vida Renovada, visando a execução de projeto de cooperação técnica ao
projeto educacional do Programa Minha Casa Minha Vida – Oficinas
Socioeducativas e Workshops e Curso de Geração de Renda aos moradores do
Residencial Jardim Santa Clara. 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 Batista de Souza Pereira. 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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