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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018. 

 

Às nove horas, em conformidade com as disposições estabelecidas no Artigo 56-A do Regimento 

Interno e no Ato nº 05, de 14 de março de 2018, com o Senhor Bruno Martins de Almeida na 

Presidência e o Senhor Luiz Carlos dos Santos secretariando, são abertos os trabalhos. Pela lista 

verifica-se a ausência dos Vereadores Alfredo Pissinato Junior e Heber de Almeida Martins. Após 

a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, adentra ao Plenário o Vereador Heber de Almeida 

Martins. O Senhor Presidente informa que a Pauta será invertida, passando-se à Ordem do Dia. O 

Senhor Presidente apresenta Requerimento Verbal, solicitando o Adiamento da Discussão dos 

Projetos de Leis Ordinárias nº
s
: 015/18, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe 

sobre revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo municipal e 017/18, de autoria da 

Mesa Diretora, que dispõe sobre reajuste de vencimentos dos servidores públicos da Câmara 

Municipal de Votorantim e dos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais, e dá outras providências. Posto em votação, o Requerimento Verbal é aprovado por 

unanimidade dos presentes. Adentra ao Plenário o Vereador Alfredo Pissinato Junior. Forma-se 

um tumulto no auditório, com a gritaria de algumas pessoas presentes. O Vereador Alison Andrei 

Pereira de Camargo levanta Questão de Ordem e pede para o Senhor Presidente ler uma carta 

expressando seu repúdio e indignação contra o Senhor Prefeito Municipal, em relação ao 

documento expedido pelo Senhor Prefeito, determinando o retorno imediato dos funcionários que 

se encontram a serviço do Sindicato. O Senhor Presidente pede que o 1º Secretário prossiga com a 

leitura somente dos Pareceres do Jurídico e das Comissões de Mérito das matérias em pauta. Após 

a leitura dos pareceres, entra em discussão o Projeto de Lei Ordinária nº 009/18, de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre denominação de via pública - Rua “Roberto 

Menegocci”; e, o Projeto de Lei Ordinária nº 010/18, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, 

dispõe sobre denominação de via pública - Rua “Odair Gambary”. Postos em votação, sem 

debates, os referidos projetos são aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria da Ordem 

do Dia, passa-se ao Expediente. É disponibilizada a Ata da Sessão anterior. É lido o seguinte 

Expediente recebido do Senhor Prefeito Municipal: Ofício n° 016/2018 – CI, que encaminha 

cópia do Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de Votorantim, referente ao mês 

de março de 2018; Ofícios GPs n
os

 218 a 244/2018 - CM (Respostas de Requerimentos e 

Indicações); Projeto de Lei Ordinária nº 019/18, que dispõe sobre a qualificação de pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins econômicos, como Organização Social e dá outras 

providências. É lido o seguinte Expediente recebido de Diversos: Ofícios, Circulares e 

Convites. Passa-se ao Expediente recebido dos Senhores Vereadores. É lido o Projeto de Lei 

Ordinária nº 018/18, de autoria do Vereador Mauro Paulino Mendes, que dispõe sobre 

denominação de próprio municipal – “Maria dos Santos Araújo”. São lidos os Requerimentos de 

Votos de Pesar n
os

: 047/18 do Vereador José Antonio de Oliveira, pelo falecimento do Senhor 

Ismael de Oliveira; 048 e 049/18 do Vereador Bruno Martins de Almeida, respectivamente, pelos 

falecimentos dos Senhores Luiz Gonzaga e Ridineu de Moraes; e o 050/18 da Vereadora 

Fabíola Alves da Silva Pedrico, pelo falecimento da Senhora Edith Saboia Oliveira. O Senhor 

Presidente solicita um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. O Vereador 
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Alison Andrei Pereira de Camargo levanta Questão de Ordem para demonstrar a sua indignação 

a respeito do Projeto de Lei Ordinária nº 015/18 enviado pelo Senhor Prefeito Municipal, para a 

deliberação da Câmara Municipal que em sua opinião é uma vergonha e um desrespeito ao 

funcionalismo público de Votorantim. O Vereador José Claudio Pereira levanta Questão de 

Ordem e apresenta Requerimento Verbal, solicitando a segunda prorrogação da CEI - 

Comissão Especial de Inquérito, constituída através do Ato nº 04, de 27 de fevereiro de 2018, 

com a finalidade de buscar esclarecimentos quanto às questões da Saúde Pública de Votorantim e 

à devolução dos prédios das Unidades de Pronto Atendimento (UPA's), por mais 30 (trinta) dias, 

para a conclusão dos trabalhos, alegando que o Senhor Prefeito está obstruindo os trabalhos da 

CEI. O Senhor Presidente informa que o pedido poderá ser analisado pelo Jurídico da Câmara 

Municipal, caso seja a questão em tela regimental. Surge, então, uma discussão acalorada entre 

alguns Vereadores oposicionistas e situacionistas, além de uma gritaria de algumas pessoas 

presentes no auditório. No calor das manifestações, a proteção de vidro que separa o auditório do 

Plenário é derrubada, se estilhaçando no chão. O Senhor Presidente suspende a Sessão por 20 

(vinte minutos), mas percebendo que não haveria condições de dar continuidade aos trabalhos da 

Sessão e, para preservar a segurança dos Senhores Vereadores e funcionários, o Senhor Presidente 

suspende os trabalhos da Sessão por 1 (uma) hora. Decorrido esse tempo, o Senhor Presidente, 

reabre os trabalhos, informa que, por orientações recebidas dos órgãos de Segurança, resolveu dar 

por encerrada a presente Sessão. Assim sendo, todos os Requerimentos em pauta serão discutidos 

na próxima Sessão Ordinária e as Indicações nº
s
. 168 a 175/18 serão encaminhadas ao Senhor 

Prefeito Municipal, sem a leitura. O Senhor Presidente CONVOCA a todos para a próxima 

Sessão Ordinária que será realizada no próximo dia 02 de maio (quarta-feira), às 9h, conforme o 

disposto no Ato nº 05, de 14 de março de 2018, devido ao feriado do dia 1º de maio.  

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Presidente 
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