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

Ata nº 2880 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 27 de setembro de 2016. Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil
e dezesseis, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2880ª 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 e Otacilio José Barreiros. Ausente o vereador Milton Dimas Tadeu
Urban. Havendo número legal, o Sr. Presidente Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2879 da
Sessão Ordinária de 20 de setembro 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 Otacilio José Barreiros solicitou a dispensa
da leitura do Expediente, Indicações e Pedido de Informações, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Em seguida, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Convite da Secretária Municipal de
Promoção Social, para a Semana da Terceira Idade 2016, dia 26/09/2016; 02) –
Comunicado n° CM177361/2016, do Ministério da Educação, informa a liberação de
recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 395.713,55); 03) –
Ofício da Aratu Bionergia, comunicando que o 1° Leilão de Energia de Reserva 2016
foi remarcado para o dia 23/09/2016, referente a reativação da PCH Emas; 04) –
Ofício n° 10/2016, da Construtora HGB Ltda, em atenção ao Requerimento nº
270/2016, de autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, sobre a reforma e
fixação de cobertura na Quadra de Esportes de Cachoeira de Emas, quais os
procedimentos adotados para a implantação da cobertura na quadra, objeto de
contratação pelo Poder Público de serviços de execução de obra; 05) – Ofício n°
151/2016, da Secretaria Municipal da Saúde, solicita a gravação de áudio da 56ª
Audiência Pública da Saúde, realizada dia 26/09/2016; 06) – E-mail da EMEIEF
“Rotary Clube”, indica o aluno: Vinicius Marucci de Assis, do 5° Ano do Ensino
Fundamental I, para que seja agraciado com a Medalha “Estudante Modelo”; 07) –
E-mail da Escola Manoel Jacintho Vieira de Moraes, indica a aluna: Letícia Bichoff
Coelho, do 9° ano A, para que seja agraciada com a Medalha “Estudante Modelo”;
08) – E-mail da EMEIEF Vila dos Sargentos, indica a aluna: Ana Clara Villa Marin
Bianchini, do 5° Ano do Ensino Fundamental, para que seja agraciada com a
Medalha “Estudante Modelo”; 09) – E-mail da Escola Therezinha Rodrigues, indica
os alunos: Kaio Fernando Monterio dos Santos, 9° Ano B; e Higor Alberto dos
Santos, 3° Ano A, para que sejam agraciados com a Medalha “Estudante Modelo”;
10) – E-mail do Colégio John Kennedy, indica os alunos: Lucas Rusca Janini, 9° Ano;
e Laís Maria Fonseca dos Santos, 3° Ano do Ensino Médio, para que sejam
agraciados com a Medalha “Estudante Modelo”; 11) – E-mail da EMEF Professor
Próspero Grisi, indica a aluna: Maria Eduarda da Silva, do 9° ano A, para que seja
agraciada com a Medalha “Estudante Modelo”; 12) – Ofício n° 14/2016, da
Secretaria Municipal de Finanças, em atenção ao Ofício n° 734/2016, encaminha o
relatório da Receita Corrente Líquida (Período de Ref.: 09/2015 a 08/2016); 13) –
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Ofício nº 77/2016, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e
Justiça, em atenção à Indicação n° 152/2016, de autoria do vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre a criação de um trabalho para atendimento de adolescente
gestante; 14) – Ofício GAB n° 488/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao
Requerimento nº 277/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que solicitou 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; 15) – Ofício GAB n° 498/2016, da Prefeita Municipal em atenção ao
Requerimento nº 289/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que solicitou intercessão da Prefeita Municipal de Pirassununga
Cristina Aparecida Batista para que tome as providências necessárias para que os
moradores Jardim Santa Clara e Luís de Castro Santos, mantendo-se contato ou,
ainda, cobrando posicionamento da Empresa de Correios; 16) – Ofício nº 117/2016,
da Prefeita Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 91/2016, que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal – COMBEA e dá
outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 17) – Ofício nº 118/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 92/2016, que visa autorizar 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; 18) – Ofício nº 120/2016, da Prefeita Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 93/2016, que visa alterar
dispositivos da Lei n° 4.699/2014, que dispõe sobre a regulamentação da instalação
e funcionamento das feiras livres no Município de Pirassununga, Estado de São
Paulo. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 19) - Projeto de Decreto Legislativo n° 20/2016, de autoria
do vereador João Batista de Souza Pereira, que visa conceder ao Senhor Alexandre
César de Almeida Gebra, o Título de “Cidadão Pirassununguense”. 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: 20) - Indicação nº 160/2016, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira
Moraes - “Nickson”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de
estudar o Anteprojeto de Lei em anexo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
cobrança fracionada de Zona Azul da forma que especifica; 21) – Pedido de
Informações nº 98/2016, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé” para que a Prefeita Municipal, a respeito de informações sobre a
acessibilidade à pessoa portadora de deficiência física nos ônibus circulares do
município; 22) – Pedido de Informações nº 99/2016, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, sobre
os equipamentos emissores de cartões da área azul. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que procedesse à leitura do s
requerimentos: 23) – Requerimento n° 292/2016, de autoria da vereadora Luciana
Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
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apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei n° 93/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei n° 4.699/2014, que dispõe
sobre a regulamentação da instalação e funcionamento das feiras livres no Município
de Pirassununga, Estado de São Paulo. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 24) - Requerimento nº 293/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista,
subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Decreto Legislativo n° 20/2016, de autoria do
vereador João Batista de Souza Pereira, que visa conceder ao Senhor Alexandre
César de Almeida Gebra, o Título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 25) - Requerimento nº 294/2016, de autoria do
vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, subscrito por mais sete
edis, solicita informações do Responsável da Viação Pirassununga sobre
acessibilidade à pessoa portadora de deficiência física, em relação ao fato
presenciado por este vereador da dificuldade de uma criança cadeirante em
ingressar em ônibus circular do transporte coletivo urbano do município. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 26) - Requerimento nº 295/2016, de
autoria do vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, subscrito por
mais sete edis, solicita informações dos Responsáveis pela Agência dos Correios de
Pirassununga, sobre falta de entrega de correspondências, sobretudo em alguns
bairros mais recentes que não são servidos por este serviço público, e a falta de
efetivo. Em discusão, usou da palavra a vereadora Luciana Batista. Colocado em
votação o Requerimento n° 295/2016 foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 26) – Requerimento n° 296/2016, de autoria do vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Dailze Gallo Zornoff. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada
a leitura dos 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. Usou da palavra o vereador inscrito João
Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”. Inscrito, o vereador Alcimar Siqueira
Montalvão dispensou o uso da palavra. Em seguida, o Sr. Presidente passou a
Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA 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 dos
presentes. 02) – SEGUNDA 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. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
93/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei n°
4.699/2014, que dispõe sobre a regulamentação da instalação e funcionamento das
feiras livres no Município de Pirassununga, Estado de São Paulo. Em discussão,
usou da palavra o vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado
em Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei n° 93/2016, foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO
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do Projeto de Decreto Legislativo n° 20/2016, de autoria do vereador João Batista de
Souza Pereira, que visa conceder ao Senhor Alexandre César de Almeida Gebra, o
Título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 89/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 90/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, visa alterar dispositivos da Lei nº 4.934, de 28 de março de 2016,
que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Centro de
Recuperação Casa da Paz. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07)
– PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 06/2016, de autoria
da Prefeita Municipal, visa alterar dispositivo da Lei Complementar nº 143, de 04 de
abril de 2016, que visa à regularização de lotes em desacordo com o previsto na Lei
Complementar nº 75, de 28 de dezembro de 2006 e dá outras providências. Retirado
por falta de pareceres das Comissões Permanentes. 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, que, após
aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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