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Ata nº 2619 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
13 de dezembro de 2010. Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e
dez, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2619ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, Hilderaldo Luiz Sumaio,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros,
Paulo Eduardo Caetano Rosa, Roberto Bruno e Wallace Ananias de Freitas Bruno.
Havendo número legal, o Sr. Presidente Vereador Natal Furlan, declarou abertos os
trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2618 da Sessão Ordinária de 06 de
dezembro de 2010, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em
seguida o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que procedesse com a leitura do Expediente. Neste
momento o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do
Expediente e do Relatório de Atividades de 2010, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado de São Paulo, Ano XVII, nº 44; 02) – Jornal da Câmara, Ano 11, nº 2536; e Ano
12, nº 2541 ; 03) – Jornal do Interior, Ano X, nº 71, 11/2010; 04) – Convite da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a “Semana do Meio Ambiente”,
de 14 a 16/12/2010; 05) – Convite do Zé da Lojinha e Filhos, para a reinauguração do
“Zé da Lojinha 1,99 e Presentes”, dia 10/12/2010; 06) – Convite do IPT – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, para a inauguração das Novas Instalações de Pesquisa
Tecnológica do IPT, dia 16/12/2010; 07) – Convite da ETEC Tenente Aviador Gustavo
Klug, para prestigiar as Sessões Solenes de Formaturas dos alunos da ETEC
“Tenente Aviador Gustavo Klug”, dias 16 e 18/12/2010; 08) – Requerimento do Grupo
Espírita Irmão Gabriel, solicitando atestado de idoneidade moral dos componentes de
sua atual diretoria, nos termos da Lei Estadual nº 2.574/80; 09) – Ofício D.E.C. Unifian Pirassununga nº 22/2010, requerendo agendamento de reunião para
apresentação da Nova Diretoria da Anhanguera Pirassununga no dia e horário
estipulado pela Câmara; 10) – Ofício nº 659/2010-3, do Ministério Público do Estado
de São Paulo, encaminhando cópia da manifestação exarada nos autos de
Procedimento de Inquérito Civil nº 29/10, que visa apurar eventuais ilicitudes em
procedimento licitatório, entre a Municipalidade e Verocheque Refeições Ltda; 11) –
Requerimento do Presidente, Vereador Natal Furlan, solicitando cópia da gravação do
áudio das Audiências Públicas realizadas pelo Gestor Municipal de Saúde Dr.
Fernando Paulo Ramalho, que apresentou o Relatório do montante e fontes de
recursos aplicados no sistema relativos ao 2º e 3º Trimestre de 2010, realizadas em
21/07/2010 e 18/10/2010; 12) – Ofício MC.OF. Nº. 12.721/2010-SSI, do Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo, informando a aprovação do
arquivamento da Sindicância nº 89.003/2007, em atenção ao Requerimento nº
93/2007, de autoria da ex-Vereadora Cristina Aparecida Batista, sobre formação de
uma Comissão de Estudos, visando apurar possíveis irregularidades no atendimento à
população por parte de alguns profissionais junto a Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga; 13) – Comunicado nº CM173344/2010, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à
-1-

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

Prefeitura Municipal de Pirassununga (R$ 227.015,40); 14) - Comunicado nº
CM173345/2010, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros à APAE de Pirassununga (R$ 1.194,00); 15) Comunicado nº CM173346/2010, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e
Mestres da Creche Municipal Dr. Nelson (R$ 1.833,60); 16) - Comunicado nº
CM173347/2010, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros à Associação da Pais e Mestres Creche Municipal
Tenente Olympio Guiguer (R$ 1.812,60); 17) - Comunicado nº CM173348/2010, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de
recursos financeiros à Associação da Pais e Mestres da Creche Maria Eugenia Pereira
(R$ 1.209,20); 18) – Convite da AMASA, Amigos Associados de Analândia, para as
atividades que integram a “Caravana do Bem”, dia 11/12/2010; 19) – Ofício nº
110/2010, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando cópia dos convênios
nºs: 41/2010 (Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga – AMAS);
e 42/2010 (Fundação de Ensino de Pirassununga); 20) – Ofício nº 163/2010, do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga , SAEP, em atenção ao Requerimento nº
522/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que solicitou
tabela atualizada sobre cobrança de água e esgoto de nossa cidade; 21) – Ofício do
Presidente Vereador Natal Furlan, encaminhando os Balancetes da Receita e
Despesas, referente ao mês de 11/2010; 22) – Ofício GAB nº 713/2010, do Executivo
Municipal e Responsável pela Secretaria Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 128/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, à respeito da paralisação das obras para prolongamento da Avenida Juca
Costa; 23) - Ofício nº 129/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei,
que recebeu o nº 126/2010, que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar
dotação orçamentária que especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
procedesse à leitura do requerimento: 24) - Requerimento nº 551/2010, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 126/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária que especifica. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura do requerimento o Sr. Presidente Natal
Furlan consultou o Sr. Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais Vereadores inscritos, o
Senhor Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 126/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária que especifica. Aprovado por
unanimidade de votos. 02) - Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Pirassununga, para o biênio 2011/2012. Neste momento, o Senhor Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
procedesse com a leitura das orientações gerais, sobre o processo de votação.
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Informou o Secretário que a eleição é para da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Pirassununga para o mandato de dois anos 2011 a 2012, composta dos seguintes
cargos: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. Informou ainda,
que o “quorum” para deliberação desse processo (presença), é de maioria absoluta, e
para a votação (eleição) maioria simples. Comunicou também, que na constituição da
Mesa, deverá ficar assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional
dos partidos que participam da Casa. Para esta votação serão considerados votos
nulos e em branco, sendo que, não poderão ser reconduzidos para o mesmo cargo os
vereadores que participaram da atual Mesa da Câmara. 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. O Sr. Presidente informou, que o sorteio será realizado
mediante a inclusão do nome do candidato em urna própria, escolhendo uma pessoa
da platéia para a retirada do nome de dentro da urna, proclamando vencedor o nome
retirado da urna. A pessoa escolhida dentre a platéia, para o sorteio deverá ser isenta
de ânimo. A seguir, o Sr. Presidente, Vareador Natal Furlan, 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, o Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, requereu a suspensão dos trabalhos por até 5 (cinco)
minutos, sendo aprovado seu pedido. Reaberto os trabalhos, 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. Os vereadores receberam
uma cédula devidamente assinada pelo Presidente e pelo Secretário, que deverá
também ser assinada pelo Vereador por ocasião do voto. Solicitou ao Sr. Secretário
que procedesse a chamada nominal dos senhores vereadores, para votarem na
cabine eleitoral e depositaram a cédula em urna própria, colocada na Mesa Diretora.
Concluída a votação, o Presidente convidou os vereadores Paulo Eduardo Caetano
Rosa e Roberto Bruno para servirem de escrutinadores. Efetuada a contagem dos
votos, verificou-se o seguinte resultado: Para Presidente, foi eleito o Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, com seis (06) votos. Para Vice-Presidente, foi eleito o
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, com cinco (05) votos. Para 1º
Secretário, o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, obteve (05) votos,
empatando-se com o Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que também obteve (05) cinco
votos. E para 2ª Secretário, foi eleito o Vereador Natal Furlan, com seis (06) votos.
Diante do empate para o Cargo de 1º Secretário, foi realizada a eleição para o 2º
escrutínio, sendo convidados os Vereadores Almiro Sinotti e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves para servirem de escrutinadores. Após a abertura das cédulas e contagem
dos votos verificou-se o seguinte resultado: Antonio Carlos Bueno Gonçalves (05)
votos e Hilderaldo Luiz Sumaio (05) votos. Persistindo o empate para o cargo de 1º
Secretário, na forma do artigo 13 da Lei Orgânica do Município, foi realizado o sorteio,
sendo convidado para retirar a cédula, o munícipe presente na platéia Sr. Fabrício
Faracini Barbeli. Com a retirada da cédula da urna, proclamou-se vencedor para o
cargo de 1º Secretário o Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio. A seguir, concluída a
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votação para todos os cargos da Mesa Diretora para o Biênio de 2011/2012, o Sr.
Presidente declarou os demais números de votos obtidos no processo de eleição,
registrando-se que, o Vereador Almiro Sinotti obteve dois (02) votos para o cargo de 2º
Secretário; Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio obteve três (03) votos para o cargo de
Vice-Presidente; Vereador Otacilio José Barreiros para obteve quatro (04) votos para o
cargo de Presidente; Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, obteve um (01) voto
para o cargo de 2º Secretário; e Vereador Roberto Bruno obteve um (01) voto para o
cargo de Vice-Presidente. Houve também um (01) voto em branco para o cargo de
Vice-Presidente; e um (01) voto em branco para o cargo de 2º Secretário, não
havendo voto nulo. Proclamado o resultado, o Presidente declarou que os membros
da Mesa Diretora eleitos para o mandato de 2011 a 2012, empossarão se
automaticamente em 1º de janeiro de 2011. Comunicou também aos nobres edis que
a próxima sessão ordinária será realizada dia 07/02/2011, às 20 horas, cuja ordem do
dia será a Eleição dos Membros das Comissões Permanentes da Casa para atuarem
no exercício de 2011 e do Corregedor da Câmara para o Mandato de dois anos –
2011/2012. A seguir, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador
inscrito para falar na Explicação Pessoal. Inscrito, o Vereador Roberto Bruno, usou da
palavra. Em seguida, o já inscrito Vereador Otacilio José Barreiros, usou da palavra.
Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves.
Usou da palavra o Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno. Por fim, o já
inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. 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 Adriana Aparecida Merenciano, Diretora
Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.

-4-

