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Ata nº 2809 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
07 de abril de 2015. Ao sétimo dia do mês de abril do ano dois mil e quinze às 20 horas,
na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2809ª 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, Dr. 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 2808 da
Sessão Ordinária de 31 de março de 2015, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. O Sr. Presidente solicitou ao 1º 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. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Memorando nº 17/2015 da Visão Consultoria, sobre “Providências acerca de precatórios
determinadas em julgado do Supremo Tribunal Federal”; 02) – Convite da Câmara
Municipal de Tambaú, para a Sessão Solene de outorga de Título de “Policial Padrão”,
dia 17/04/2015; 03) – Convite da Prefeita Municipal para o 1º Seminário sobre População
em Situação de Rua”, dia 22/04/2015; 04) – Convite da Prefeita Municipal para a
inauguração da Escola da Moda, dia 16/04/2015; 05) – Convite da Prefeita Municipal
para o Festival Cacilda Becker, de 06 a 26/04/2015; 06) – Convite da UVESP, para a
“Reunião do Parlamento da Região da Mogiana”, local – Câmara Municipal de Aguaí, dia
23/04/2015; 07) – Requerimento de Hamilton Campolina, vereador nos Mandatos
1989/1992 e 1993/1996, solicita cópia do Decreto Legislativo nº 01/1993, de autoria do
requerente, que concedeu o título de “Cidadão Pirassununguense” ao Professor Doutor
Roberto Leal Lobo e Silva Filho, bem como, cópia da Ata que registrou a solenidade de
entrega da honraria; 08) – Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicita cópia da gravação do áudio e vídeo da Sessão Ordinária realizada
dia 31/03/2015; 09) – Comunicado nº CM10230/2015 do Ministério da Educação, informa
a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
269.597,35); 10) – Ofício do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
justifica à ausência para a Audiência Pública que versa sobre os Projetos de Lei nºs: 30,
31 e 32/2015, dia 14/04/2015; 11) – Ofício da Secretaria Municipal da Saúde, em
atenção à Indicação nº 83/2015, de autoria da Vereadora Luciana Batista, sobre a
possibilidade de divulgar previamente o calendário de nebulização nos bairros; 12) –
Ofício GAB nº 270/2015, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
30/2015, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre aumento indevido na
taxa do lixo; 13) – Ofício GAB nº 276/2015, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 31/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre as receitas e despesas empenhadas da Prefeitura nos últimos 3
anos; 14) – Ofício GAB nº 247/2015, da Prefeita Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 32/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, sobre manutenção dos veículos da Municipalidade; 15) – Projeto de Decreto
Legislativo nº 03/2015, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”,
que visa conceder ao Professor Vitor Arcângelo Raymundo, o título de “Cidadão
Pirassunuguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
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matéria para darem os pareceres. 16) – Projeto de Lei nº 44/2015, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que visa denominar de “Antonio Sergio Martins”, a Rua
04 do Loteamento “Jardim Ferrari II”, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e
Pedido de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita Municipal: 17) Indicação nº 87/2015, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de realizar a construção de cacimbas e canaletas na estrada existente ao
lado da USP, sanando o problema de invasão de águas pluviais nas propriedades rurais
existentes naquela vicinal; 18) - Pedido de Informações nº 42/2015, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre o Projeto de Lei que institui o Plano de
Carreira da Guarda Civil Municipal; 19) - Pedido de Informações nº 43/2015, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre a Merenda Escolar do Município; 20) Pedido de Informações nº 44/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, sobre a distribuição de ovos de páscoa para os alunos da rede
municipal; 21) - Pedido de Informações nº 45/2015, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a construção de uma escola para atender o
Jardim Treviso. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de
Souza Pereira, que procedesse à leitura dos requerimentos: 22) – Requerimento nº
98/2015, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito
edis, encaminha MOÇÃO DE APOIO aos Professores da Rede Estadual de Ensino,
apoiado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, com
a sigla oficial APEOESP. Aprovado por unanimidade de votos. 23) – Requerimento nº
99/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Aeroclube de
Pirassununga, foi expedida a Portaria que homologa a criação do Curso Prático de Piloto
Privado da entidade. Aprovado por unanimidade de votos. 24) – Requerimento nº
100/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO, pela história dessa universidade que é uma das mais importantes do
planeta, Pirassununga se sente grata com o desenvolvimento social e econômico que
sua presença confere a nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos. 25) –
Requerimento nº 101/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga, na pessoa de seu
Presidente Moacyr Fonseca Júnior, pelo Dia 02 de abril consagrado como o Dia Mundial
de Conscientização do Autismo. Aprovado por unanimidade de votos. 26) –
Requerimento nº 102/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
equipe do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), pelos 10 anos de
existência recentemente completado, dia 27/03/2015. Aprovado por unanimidade de
votos. 27) – Requerimento nº 103/2015, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações aos atletas vencedores André Kerr Sampaio de Souza e Jovair Franco,
alcançou a vitória no 1º Campeonato de Vôlei de Praia da Associação Pró Voleibol
(APV). Aprovado por unanimidade de votos. 26) – Requerimento nº 104/2015, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis

-2-

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

edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Luiz Marcelo Zocooler. Aprovado por unanimidade de votos. 27)
– Requerimento nº 105/2015, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais cinco edis, para que
seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Jovem
Thomaz Rodrigues Alckmin. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos
requerimentos, o Sr. Presidente consultou ao 1º Secretário, Vereador João Batista de
Souza Pereira, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito usou da
palavra o vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelos
vereadores Otacilio José Barreiros, Luciana Batista e contra aparteado pelo vereador
Otacilio José Barreiros. Inscrito, o Vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban concedeu seu
tempo no expediente para o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Usou da palavra o vereador inscrito Cícero Justino da Silva, aparteado pelos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Otacilio José Barreiros, Luciana Batista e
contra aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Inscrito o Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, usou da palavra aparteado pelos vereadores Cícero Justino da Silva,
Otacilio José Barreiros, Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, Luciana Batista e contra
aparteado pelo vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da
palavra. A seguir, usou da palavra Vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão,
aparteado pelos vereadores Otacilio José Barreiros, Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, João Batista de Souza Pereira, Luciana Batista e Cícero Justino da Silva.
Após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos usou da palavra o Vereador João Batista
de Souza Pereira. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a
Ordem do Dia: 1) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº
11/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde – RSS no município de Pirassununga, Estado de São Paulo.
Aprovado por unanimidade de votos. 02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar nº 02/2015, de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a criação
do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico – PRODEC, e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2015, de autoria do Vereador Cícero Justino da
Silva, que visa conceder ao Professor Carlos Cesar Marques, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. 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. Inscrito o vereador Cícero
Justino da Silva usou da palavra. Logo após, o vereador inscrito Otacilio José Barreiros
usou da palavra. Em seguida, o vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho usou da palavra. Inscrito o vereador Jeferson Ricardo do Couto dispensou o uso da
palavra. Por fim usou da palavra o vereador inscrito João Batista de Souza Pereira,
aparteado pela vereadora Luciana Batista. Neste momento, usou da palavra como
Presidente, o vereador Alcimar Siqueira Montalvão, discursando o seguinte: “Estando
inscrito eu abro mão do meu tempo da minha fala e quero sim usar este tempo como
Presidente, para relembrar os nobres colegas o nosso Regimento Interno, algumas falas
aqui. Antes eu quero ler a Lei Orgânica do Município, na Seção 3 do Artigo 18 que diz o
seguinte: os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício
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do mandato, e na Circunscrição do Município de Pirassununga. E a outra parte está no
Regimento Interno no Capítulo 18 que fala dos debates, vou ler o 121, 122 e 123. Os
debates serão realizados com ordem e serenidade os vereadores com exceção do
Presidente, falarão de pé, salvo se estiverem enfermos, ou obtiver permissão do
Presidente para falar sentado, a nenhum será permito falar sem pedir a palavra e sem
que o Presidente lhe conceda. Esta Presidência entende então com todo o respeito aos
dois vereadores que passaram pelo ocorrido, entende que houve exagero das duas
partes, e erro das duas partes. Então esta Presidência mediante os fatos e mediante o
Regulamento Interno inclusive a Lei Orgânica do nosso Município, quero já deixar
advertidos os dois vereadores para que não haja mais abusos, não vou entrar em
detalhes, cada um sabe o erro que cometeu, então eu peço aos demais vereadores o
seguinte, nas falas dos nobres colegas, das vossas excelências, procurem serem mais
comedidos e não se exaltarem, quando um colega estiver falando procurem respeitar a
fala do colega, se pedir um aparte e o colega não conceder não force em falar, não force
em falar, pois esta palavra não foi concedida a vossa excelência. Então eu quero advertir
os dois vereadores, e agora sim falando como Presidente eu gostaria de pedir
imensamente mais uma vez agora, o respeito para com a fala dos demais colega e para
com esta Casa de Leis”. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente
convidou os Senhores Edis e a População em Geral, para a Audiência Pública que versa
sobre os Projetos de Leis nºs: 30, 31 e 32/2015, dia 14/04/2015 (terça-feira), às 19
horas, no Plenário do Paço Municipal. Em seguida, 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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