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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
01 de abril de 2016. Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis,
às 13 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a Sessão
Extraordinária 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 da presente sessão extraordinária, convocada pela
Senhora Prefeita Municipal, através dos ofícios nºs: 062/2016, de 29 de março de
2016 e 064/2016 de 31 de março de 2016, protocolados na Secretaria da Câmara
sob os nºs: 00395 e 00397, ambos em 31/03/2016, os quais solicitou a 2ª Secretária
Vereadora Luciana Batista que procedesse com a leitura de referidos documentos.
Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, vereador João Batista
de Souza Pereira, que realizasse a leitura dos seguintes Requerimentos: 01) Requerimento nº 71/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente sessão
extraordinária, a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 44/2016, de autoria da
Prefeita Municipal, que altera o artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011,
que dispõe sobre a concessão do vale-alimentação aos servidores municipais do
Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia, e dá outras providências, alterado pela
Lei nº 4.763, de 13 de maio de 2015. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 02) – Requerimento nº 72/2016, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência na presente sessão extraordinária, o Projeto de Resolução nº 01/2016, de
autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 194, de 15 de maio de 2013,
que dispõe sobre o vale-alimentação aos servidores do Poder Legislativo. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos Requerimentos, o
Sr. Presidente, passou a ordem do dia relativa ao ato convocatório: 01) – Primeira e
Segunda Discussão da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 44/2016, de autoria
da Prefeita Municipal, que altera o artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011,
que dispõe sobre a concessão do vale-alimentação aos servidores municipais do
Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia, e dá outras providências, alterado pela
Lei nº 4.763, de 13 de maio de 2015. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Resolução nº
01/2016, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 194, de 15 de maio
de 2013, que dispõe sobre o vale-alimentação aos servidores do Poder Legislativo.
Em discussão, usaram da palavra os vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Otacilio José Barreiros, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”,
Cícero Justino da Silva. Novamente, usou da palavra o vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelo vereador Cícero Justino da
Silva. Neste momento, o Sr. Presidente, orientou pessoa da plateia para que a
filmagem particular seja requerida à Presidência da Câmara Municipal com
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antecedência a sessão que pretende filmar, para registro desta Casa, cuja sessão é
pública e transmitida em tempo real pela internet no sítio da Câmara Municipal.
Neste momento, o vereador Otacilio José Barreiros corroborou com o assunto.
Continuou com a palavra o vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Por fim, usaram da palavra os vereadores Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”,
Cícero Justino da Silva, Otacilio José Barreiros e João Batista de Souza Pereira.
Colocado em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Resolução nº 01/2016 foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 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 resumida, a qual é conferida
por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral da Secretaria da Câmara, que,
após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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