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Ata nº 2799 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
09 de dezembro de 2014. Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2799ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Cícero Justino da Silva, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza
Pereira, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes “Nickson”, Luciana Batista, Marcos Roberto Sgambati, 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 2798
da Sessão Ordinária de 02 de dezembro de 2014, a qual não sofrendo impugnação,
foi considerada aprovada. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que procedesse com a leitura do Expediente.
Neste momento o Vereador Alcimar Siqueira Montalvão solicitou a dispensa da leitura
do Expediente e do Relatório de Atividades de 2014, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Revista Contas, do Escritório Contábil Adani, de 12/2014 a 01/2015;
02) – Convite da Prefeita Municipal, para a 7ª Mostra de Ginástica Artística e Rítmica,
dia 10/12/2014; 03) – Convite da Prefeita Municipal, para a Final dos Campeonatos
Municipais de Futsal de Base “Jorge Luiz Mistieri” e Futsal Veterano “Ricardo Fabiano”
de 2014, dias 09, 10, e 12/12/2014; 04) – Convite da Associação de Pais e Amigos do
Autista de Pirassununga, AMAPIR, para a Palestra da Ortopedagoga, Katrien Van
Heurck, dia 12/12/2014; 05) – Convite do Sindicato Rural de Pirassununga, para a
Solenidade de Posse da Nova Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes, para o triênio 2014/2017, dia 16/12/2014; 06) – Requerimento do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicita cópia da gravação do
áudio e vídeo da Sessão Ordinária realizada dia 02/12/2014; 07) – Requerimento da
Ande-Associação Nosso Desafio, solicita empréstimo das bandeiras da Câmara
Municipal para evento cívico que ocorrerá dia 10/12/2014; 08) – Ofício nº 342/2014, da
Agência Nacional de Energia Elétrica, ANATEL, em atenção ao Requerimento nº
342/2014, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que solicitou
intercessão do representante legal da Empresa ARATU GERAÇÃO S. A. que atua na
central hidrelétrica de Cachoeira de Emas, para que abra as comportas, visando a
passagem de peixes e para evitar a morte desses peixes sem o consumo humano; 09)
– Ofício nº 116/2014, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acusa e
agradece o recebimento do Requerimento nº 351/2014, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que consignou 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; 10) – Email da Secretária Municipal de Educação, justiça a ausência no Ato Solene de
outorga do Título “Policial Militar do Ano”, dia 02/12/2014; 11) – Ofício do Presidente,
Vereador Otacilio José Barreiros, encaminha os Balancetes da Receita e Despesas,
referente ao mês de 11/2014; 11) - Ofício nº 212/2014 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 182/2014, que visa instituir o serviço
denominado Táxi Acessível para atender pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
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Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 12) - Ofício nº 214/2014 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 183/2014, que
visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos a Escolas de
Samba inscritas deste Município, a título de suprimento de déficit e como forma de
incentivo à manifestação da cultura e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
13) – Ofício nº 116/2014, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de
Alteração de Convênio nº 34/2013, entabulado com a “Aldeias Infantis SOS Brasil”;
14) – Relatório de Atividades 2014, da Câmara Municipal de Pirassununga. Neste
momento, o Sr. Presidente Vereador Otacilio José Barreiros, solicitou ao Secretário
que procedesse a leitura do Requerimento de Renúncia de Mandato do Vereador José
Carlos Mantovani. “Excelentíssimo Senhor Presidenta da Câmara Municipal de
Pirassununga. José Carlos Mantovani, brasileiro, médico, vereador com assento a
esta Casa de Leis, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência e Nobres
Pares, comunicar que em função de minha aprovação em concurso público de provas
e títulos da Prefeitura Municipal fui nomeado ao cargo de médico do trabalho. Por
essa razão, posicionou o Departamento Jurídico daquela Prefeitura, ao analisar meus
vínculos jurídicos com o Poder Público no sentido de que não poderia eu, exercer
mais de duas funções públicas remuneradas; considerado assim minha colocação
profissional junto à Universidade de São Paulo. Desse modo, venho comunicar minha
renúncia ao mandato outorgado, diante dos impeditivos legais citados. Sala das
Sessões, 05/12/2014. Dr. José Carlos Mantovani”. Após a leitura, o Sr. Presidente,
passou a palavra na Tribuna ao Dr. José Carlos Mantovani, que discursou o seguinte:
“Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis, Dr. Otacílio, Mesa Diretora
desta Casa de Leis, Excelentíssimos Senhores vereadores que tem assento nesta
Casa. Venho nesta noite inicialmente comunicar a decisão de deixar de exercer a
edilidade nesta nobre Casa de Leis, e em tempo solicitar as escusas da população de
Pirassununga, que depositaram seu voto de confiança para que eu fosse seu
representante no Legislativo. Explico então os motivos desta decisão de cunho
pessoal e profissional e principalmente visam acatar um parecer jurídico expedido pelo
Procurador de Justiça do Município após analisar um possível triplo vínculo pois no
último concurso público este vereador concorreu a vaga de médico do trabalho, e
classificou-se em primeiro lugar. Como já exerço função em Autarquia Estadual ou
seja na Universidade de São Paulo, tal acumulo funcional segundo o mesmo parecer
é inexequível, podendo gerar jurisprudência. Visto que a área de Medicina
Ocupacional é de caráter essencial ao bom andamento das atividades do Executivo
Municipal e tem urgência de necessidade do médico ocupacional, tomei esta decisão
que hora comunico. Quero deixar bem claro que não há de forma alguma nenhuma
conotação de ordem política nesta diretiva que assumo, e em todo o período que aqui
permaneci frente as funções a mim delegadas, procurei nunca deixar de cumpri-las, e
procurei da melhor forma que pude dar o retorno a confiança ao povo que me elegeu,
e que apesar de nenhuma experiência nos trâmites da política tomei minhas decisões
sempre pensando no melhor para nossa população. Acredito então que deixo esta
Casa de Leis com a consciência tranquila, e desejando aos vereadores que aqui
estão, que continuem a honrar seus cargos e exprimir seu caráter sua idoneidade,
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justiça e capacidade visando o maior dos objetivos que é o de atender aos anseios e
necessidades de povo de Pirassununga. Não posso de forma alguma deixar de citar a
equipe de Assessoria desta Câmara, onde encontrei extrema lisura, solicitude e o
mais alto grau de respeito que o funcionalismo público deve ter, com certeza sentirei
saudades. Que o divino criador nos abençoe, e na árdua tarefa de legislar. Meu muito
obrigado!”. Logo após, o Sr. Presidente, tendo em vista o Pedido de Renúncia de
Mandato requerido pelo Vereador José Carlos Mantovani (PSB), nos termos do Artigo
23, parágrafo primeiro da Lei Orgânica do Município, convocou, o Primeiro Suplente
partidário, Senhor Cícero Justino da Silva, (PT/PSC/PSB/PV), para ocupar a cadeira
de vereador. Presente nesta sessão, convidou o Senhor Cícero Justino da Silva a
realizar a entrega da declaração de bens, que será transcrita em livro próprio. A seguir,
solicitou a todos os senhores vereadores que ficassem em pé para recebimento do
juramento. Solicitou ao senhor Cícero Justino da Silva, que prestasse o compromisso
regimental, repetindo de pé, com a Presidência, as seguintes palavras: “PROMETO
EXERCER/ COM DEDICAÇÃO E LEALDADE/ O MEU MANDATO/ RESPEITANDO A
LEI/ E PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO”. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do Termo de Posse do Suplente
vereador, para colheita de assinatura. Aos nove (9) dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e quatorze (2014), às 20 horas, nesta cidade de Pirassununga, na Sala
das Sessões “Dr. Fernando Costa” da Câmara Municipal, sita à Rua Joaquim Procópio
de Araújo, nº 1.662, centro, em Ato de Posse, o Suplente a Vereador pela coligação
PT/PSC/PSB/PV, nas eleições municipais, de 07 de outubro de 2012, CÍCERO
JUSTINO DA SILVA – PT, tomou posse como Vereador à Câmara Municipal de
Pirassununga, face ao pedido de renuncia ao mandato, requerido pelo Vereador JOSÉ
CARLOS MANTOVANI – PSB. Após as formalidades regimentais, faz a afirmação de
bem servir ao cargo de vereador, no qual é investido neste momento, prestando em
voz alta, o seguinte compromisso: “PROMETO EXERCER, COM DEDICAÇÃO E
LEALDADE, O MEU MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM
GERAL DO MUNICÍPIO”. Para constar, determinei que lavrasse o presente Termo,
que vai assinado por mim Presidente, pelo Suplente empossado no cargo de Vereador
e demais Edis presentes. Após a leitura, o Sr. Presidente, declarou empossado no
cargo de vereador, o Senhor Cícero Justino da Silva. A seguir, o Senhor Presidente,
Vereador Otacilio José Barreiros, em razão do pedido de renúncia de mandato
requerida pelo vereador José Carlos Mantovani, nomeou o Vereador Cícero Justino da
Silva para compor na qualidade de: Membro as Comissões de: Finanças, Orçamento
e Lavoura; e Defesa do Consumidor, em substituição ao Vereador que renunciou o
mandato. Neste momento, o Sr. Presidente, suspendeu os trabalhos por 10 minutos.
Reaberto os trabalhos, o Senhor Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) - Eleição da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pirassununga, para o Biênio 2015/2016. Neste
momento, o Senhor Presidente informou que nos termos do artigo 12 da Lei Orgânica
do Município, a eleição é para da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Pirassununga para o Biênio 2015 a 2016, composta dos seguintes cargos: Presidente,
Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. Informou ainda, que o “quórum” para
deliberação desse processo (presença), é de maioria absoluta, e para a votação
(eleição) maioria simples. Comunicou também, que na constituição da Mesa, deverá
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ficar assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos
que participam da Casa. De acordo com o artigo 13 da Lei Orgânica do Município, os
candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos, concorrerão a
um segundo escrutínio e, se persistir o empate, disputarão o cargo por sorteio. A
seguir, o Sr. Presidente, Vereador Otacilio José Barreiros, demonstrou e informou o
modelo de “cédula” que deverá ser votada, e ser assinalado com um “X” na frente do
nome do Vereador que estava concorrendo para o cargo de Presidente, VicePresidente, 1º Secretário e 2º Secretário. Neste momento, deu-se o início ao processo
de votação da Eleição da Mesa, que será feito pelo voto aberto, recebendo os edis
neste Ato, uma cédula assinada por este Presidente e Secretário, que também deverá
ser assinada pelo Vereador por ocasião do voto. A seguir, o Sr. Presidente, procedeu a
leitura dos Artigos 12, 13 e 14 da Lei Orgânica do Município: “Artigo 12. A eleição para
renovação da Mesa realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária da
sessão legislativa, empossando-se os eleitos em 1º de janeiro. Artigo 13. Em toda
eleição de membros da Mesa, os candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual
número de votos concorrerão a um segundo escrutínio e, se persistir o empate,
disputarão o cargo por sorteio. Artigo 14. A Mesa da Câmara se compõe do
Presidente, do Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e do Segundo Secretário, os
quais se substituirão nessa ordem, com mandato de dois anos, vedada a recondução
para o mesmo cargo da eleição imediatamente subsequente. Qualquer componente
da Mesa poderá ser destituído, pelo voto de dois terços (2/3) dos membros da
Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições
regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. Na ausência dos
membros da Mesa, o vereador mais idoso assumirá a Presidência”. Neste momento, o
Sr. Presidente de início ao processo de votação da Eleição da Mesa, feito pelo voto
aberto, recebendo os vereadores, uma cédula assinada por este Presidente e pelo
Secretário, que também deverá ser assinada por extenso pelo vereador por ocasião
do voto. Solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a chamada nominal dos senhores
vereadores, para votarem e depositaram a cédula em urna própria, colocada na Mesa
Diretora. Concluída a votação, o Presidente convidou os vereadores Cícero Justino da
Silva e Jeferson Ricardo do Couto para servirem de escrutinadores. Efetuada a
contagem dos votos, verificou-se o seguinte resultado: Para Presidente, foi eleito o
Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, com seis (06) votos. Para Vice-Presidente, foi
eleito o Vereador Lorival César Oliveira Moraes – “Nickson”, com sete (07) votos. Para
1º Secretário, o Vereador João Batista de Souza Pereira, obteve (07) votos. E para 2ª
Secretária, foi eleita a Vereadora Luciana Batista, com oito (08) votos. A seguir,
concluída a votação para todos os cargos da Mesa Diretora para o Biênio de
2015/2016, o Sr. Presidente declarou os demais números de votos obtidos no
processo de eleição, registrando-se que, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho obteve quatro (04) votos para o cargo de Presidente; Vereador Jeferson
Ricardo do Couto obteve dois (02) votos para o cargo de Vice-Presidente; Vereador
Cícero Justino da Silva obteve um (01) voto para o cargo de 1º Secretário; e Vereador
Dr. Milton Dimas Tadeu Urban obteve um (01) voto para o cargo de 1º Secretário e
(01) um voto para o cargo de 2º Secretário. Houve também um (01) um voto em
branco para o cargo de Vice-Presidente, (01) um voto em branco para o cargo de 1º
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Secretário e (01) um voto em branco para o cargo de 2º Secretário, não havendo voto
nulo. Proclamado o resultado, consoante prevê o Artigo 12 da Lei Orgânica do
Município, o Presidente declarou que os membros da Mesa Diretora eleitos para o
mandato de 2015 a 2016, empossarão se automaticamente em 1º de janeiro de 2015.
Em seguida, o Sr. Presidente, declarou encerrada a Eleição da Mesa Diretora da
Câmara Municipal. Retornando aos trabalhos, o Sr. Presidente, Vereador Otacilio José
Barreiros, declarou aberto o processo para votação do Corregedor da Câmara. Neste
momento, o Sr. Presidente informou aos senhores vereadores que para a Eleição do
Corregedor da Câmara Municipal para o biênio 2015/2016 será observado o disposto
no Código de Ética e Decoro Parlamentar – Resolução nº 176, de 26 de maio de
2009. Informou ainda que o processo de votação será público, sendo eleito
Corregedor da Câmara o vereador que obtiver o voto da maioria absoluta, nos termos
do Artigo 6º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. A seguir, o Sr. Presidente,
Vereador Otacilio José Barreiros, demonstrou e informou o modelo de “cédula” que
deverá ser votada, e ser assinalado com um “X” na frente do nome do Vereador que
estava concorrendo para o cargo de Corregedor. Dando inicio a votação, o Sr.
Presidente, informou que a cédula entregues aos senhores vereadores, deve ser
assinada pelo vereador, o nome por extenso. Solicitou ao Secretário procedesse a
chamada para a votação nominal, devendo o vereador, primeiro proclamar seu voto e
em seguida entregar a cédula correspondente ao voto na urna própria que se
encontra na Mesa Diretora. Efetuada a contagem dos votos, verificou-se o seguinte
resultado, o Sr. Presidente declarou eleito com 10 (votos) o Vereador Otacilio José
Barreiros, para o Cargo de Corregedor da Câmara Municipal para o Biênio 2015/2016.
A seguir, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para
falar na Explicação Pessoal. Inscrito, o Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, usou da
palavra na Tribuna. Em seguida, o já inscrito Vereador Cícero Justino da Silva, usou
da palavra. Usou da palavra na Tribuna o Vereador inscrito Jeferson Ricardo do
Couto. A seguir, o Vereador Lorival César Olivera Moraes – “Nickson”, usou da
palavra. Logo após, o Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
usou da palavra, aparteado pelos vereadores Alcimar Siqueira Montalvão e Jeferson
Ricardo do Couto. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente,
Vereador João Batista de Souza Pereira, que assumisse a direção dos trabalhos para
que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra Vereador inscrito
Otacilio José Barreiros. Por fim, o já inscrito vereador João Batista de Souza Pereira,
usou da palavra. A seguir, o Sr. Presidente comunicou os Senhores, para possível
convocação de Sessão Extraordinária. Convidou os senhores Edis para Festa de
Confraternização que será realizada pela Associação Phoenix de Pirassununga, dia
20/12/2014. Não havendo mais vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, deu por encerrada a presente sessão. E para constar, Ulisses
Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a presente ata, a qual é conferida por Roberto
Pinto de Campos, Diretor Geral em Exercício, que, após aprovada pelo Plenário,
segue devidamente assinada.
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