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Ata nº 2699 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
01 de outubro de 2012. Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e doze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2699ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan,
Otacilio José Barreiros, Roberto Bruno, Valdir Rosa e Wallace Ananias de Freitas
Bruno. Havendo número legal, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2698 da
Sessão Ordinária de 24 de setembro de 2012, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. A seguir, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno solicitou ao Vereador Valdir Rosa ante a ausência temporária no Plenário do
Secretário, que procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento o Vereador
Otacilio José Barreiros solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicação e
Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente:
01) – Revista Agropecuária Coopercitrus, Ano XXV, nº 310, 08/2012; 02) – Revista
Recap, nº 83, 2012; 03) – Revista Conexão Sebrae-SP, Ano V, nº 32, de 09 a 10/2012;
04) – Convite da EMEIEF “Catharina Sinotti”, para comemoração da passagem do 20º
aniversário, dia 06/11/2012; 05) – Convite da Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Esportes, para abertura da X Olimpíada Estudantil “Luiara dos
Santos Duarte”, dia 04/10/2012; 06) – Denuncia subscrita pelo Sr. Luis Acacio
Martineli; 07) – Telegrama nº 35887 do Ministério da Saúde, informando a liberação de
recursos financeiros referente ao Pagamento de Saúde da Família Comp 08/2012 (R$
103.741,50); 08) – Telegrama nº 11335 do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Saúde da Família Comp
08/2012 (R$ 6.450,00); 09) – Telegrama nº 7656 do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Teto Municipal Rede
Cegonha Comp 08/2012 (R$ 29.616,84); 10) – Telegrama nº 648 do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Comp 08/2012 (R$ 10.200,00); 11) –
Telegrama nº 2464 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros referente ao Pagamento de Teto Municipal Rede Cegonha Comp 08/2012
(R$ 29.616,84); 12) – Telegrama nº 11684 do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Programa de Melhoria
do Acesso e da Qualidade – PMAQ Comp 08/2012 (R$ 10.200,00); 13) –
Requerimento do Vereador Valdir Rosa, solicitando cópia de documentos internos das
contas de 2010 e Ofícios dos órgãos eleitorais; 14) – Convite do Conselho Estadual
do Meio Ambiente, para a Audiência Pública sobre o EIA/RIMA do empreendimento
“Ampliação Industrial e Agrícola”, dia 18/10/2012; 15) – Ofício nº 1.101/2012, da Caixa
Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em
06/09/2012, Contrato de Repasse nº 0350839-21 (R$ 519.116,10); 16) - Ofício nº
1.135/2012, da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos
financeiros, sob bloqueio, em 14/09/2012, Contrato de Repasse nº 0350839-21 (R$
64.279,27); 17) – Ofício nº 671/2012-2, do Ministério Público do Estado de São Paulo,
em atenção ao Requerimento nº 407/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
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Barreiros, que solicitou intercessão da Promotora do Meio Ambiente, Dr ª. Telma
Regina Fernandes do Rego Pagoto, visando proceder com eventuais providências no
âmbito ministerial, sobre a Proibição do Despejo de Entulho de Construção no Aterro
Sanitário; 18) – Ofício nº 672/2012-1, da Promotoria de Justiça de Pirassununga,
sobre o processo integral TC 2902/026/10; 19) – Requerimento do Presidente da
Comissão Especial de Inquérito nº 02/2012 (que visa apurar os fatos junto ao Centro
de Especialidades Médicas), Vereador Otacilio José Barreiros, comunicando a
necessidade de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos, por mais 45
(quarenta e cinco) dias, a partir de 16/10/2012; 20) – Requerimento do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando cópias do Projetos de Lei nºs 92/2011;
140/2009; e 112/2011; 21) – Convite do Colégio Liceu Vivere, para a Feciarte (Feira
de Ciências, Artes e Tecnologia), dia 29/09/2012; 22) – Boletim de Publicações Grifon
Brasil, dia 27/09/2012; 23) – Ofício de Martha e família, acusando e agradecendo o
recebimento do Requerimento nº 485/2012, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, que transmitiu à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Wilson Pinto de Moraes; 24) – Ofício nº
607/2012 da Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, encaminhando cópia
dos ofícios nºs: 605 e 606/2012, encaminhados aos Secretário de Segurança Pública
do Estado de São Paulo, e Superintendente do Instituto de Criminalística, em atenção
ao Requerimento nº 480/2012, de autoria de todos os edis, sobre a necessidade de
nossa região, contar com uma Unidade da Equipe de Perícias do Instituto de
Criminalística; 25) – Ofício das Mães e responsáveis de alunos da EMEF CAIC “Dr.
Eitel Arantes Dix”, encaminhando abaixo-assinado, visando sejam vacinados todos os
alunos, professores e funcionários da escola citada; 26) – Ofício º 115/2012, da
Secretaria Municipal da Saúde, encaminhando ata referente à Audiência Pública do 2º
Quadrimestre de 2012, realizada dia 17/09/2012; 27) – Ofício nº 08/2012, do
Executivo Municipal, encaminhando o Balancete referente ao mês de 08/2012, da
Prefeitura Municipal de Pirassununga; 28) – Ofício GAB nº 497/2012, da Secretária
Municipal de Governo, solicitando cópia do documento do Tribunal Regional Eleitoral
que comunicou a perda de cargo eletivo do vice-prefeito de Pirassununga; 29) – Ofício
GAB nº 502/2012, da Secretária Municipal de Governo, solicitando autorizar a
expedição de certidão com os nomes dos responsáveis pelo Executivo, Prefeito e
Vice-Prefeito, referente ao exercício de 2011; 30) – Ofício GAB nº 473/2012, do
Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento
nº 431/2012, de autoria dos Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando o
envio de relatórios que indiquem qual é a atual situação financeira do Município,
quanto valor há disponível em caixa, qual verba empenhada para cada Secretaria e
para pagamento de precatórios; 31) – Ofício GAB nº 474/2012, do Executivo
Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção Pedido de Informações nº
69/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, sobre o Edital nº 65/12, Processo
Administrativo nº 1324/2012 e Pregão Presencial nº 52/12; 32) – Ofício GAB nº
496/2012, do Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção
Pedido de Informações nº 70/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre o
recebimento de verbas da esfera Federal para serem aplicadas na área esportiva,
saúde, infraestrutura, turismo, etc; 33) – Ofício GAB nº 501/2012, do Executivo
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Municipal e Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 128/2012, que visa estimar a receita e fixa a despesa do Município para
o exercício de 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 34) – Projeto de Lei nº 129/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, que visa denominar de “Joil Assis Baldovinotti”, a Quadra
Poliesportiva localizada na área lateral à Rua Reverendo Belmiro de Andrade que faz
fundos com a Avenida Painguás, Vila Pinheiro, 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 ao Executivo
Municipal: 35) – Indicação nº 241/2012, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos
Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de fornecer 10 bancos, promover calçamento e providenciar a
iluminação pública para a Praça do Jardim Ferrarezzi; 36) – Indicação nº 242/2012, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de disponibilizar uma caçamba na entrada da “Estrada da Balsa” para
que os frequentadores e moradores dos pesqueiros, ali existentes, possam depositar
o lixo; 37) – Indicação nº 243/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de estudar a contratação de
profissionais para avaliar jovens e adultos e/ou realizar parceira com faculdades de
psicologia e outras para desenvolver um trabalho em Pirassununga para prevenção e
diagnóstico dos índices de suicídio, bem assim, oferecer amparo profissional às
famílias que necessitarem; 38) – Indicação nº 244/2012, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde acate a solicitação
dos pais, mães e responsáveis por alunos da “EMEF CAIC “Dr. Eitel Arantes Dix”,
encaminhando-se abaixo-assinados, visando a realização de vacinação de todas as
crianças, professores e funcionários de referida escola; 39) – Pedido de Informações
nº 88/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a
abertura da Rua Ovídio Ravanini, Jardim Carlos Gomes. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Valdir Rosa, que procedesse à leitura dos requerimentos: 40) Requerimento nº 511/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Viga Nova,
pelos excelentes trabalhos prestados ao Município. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 41) - Requerimento nº 512/2012, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à escritora carioca Carmen Lúcia Oliveira,
residente em Pirassununga, pela produção dos livro de contos “Diga Toda a Verdade
– Em modo oblíquo”, e “Flores Raras e Banalíssimas”. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 42) - Requerimento nº 513/2012, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Corpo de Bombeiros de Pirassununga, pelo
destaque do trabalho rápido e prestativo em casos de suicídio de jovens no Município
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 43) Requerimento nº 514/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Colégio Liceu Vivere, pela
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realização da “FECIARTE – Feira de Ciência, Artes e Tecnologias”, dia 29/09/2012.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) - Requerimento nº 515/2012,
dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e subscrito por
mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor José Zuffo. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 45) - Requerimento nº 516/2012, dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Aurora Poletti
Orlando. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº
517/2012, dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e
subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor José Roberto Tenan. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 47) - Requerimento nº 518/2012, dos
Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais
cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Leontina Amaral Martins. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 519/2012, do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Antonio Roberto Feliciano. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 49) - Requerimento nº 520/2012, do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Elisa Leme dos Santos.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº 521/2012,
do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor João Baptista
Balbi. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) - Requerimento nº
5220/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Uderci Braga Silva. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno consultou o Vereador Valdir Rosa, se havia Vereador inscrito para falar
no Expediente. Inscrito, usou da palavra o Vereador Roberto Bruno sendo aparteado
pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, o já inscrito Vereador Otacilio José
Barreiros usou da palavra. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos
Bueno Gonçalves. Inscritos, dispensaram o uso da palavra os vereadores Valdir Rosa
e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) - Processo de votação para recebimento da
Denúncia contra o Prefeito Municipal com pedido de abertura de comissão
processante, protocolada nesta Casa sob o nº 01989 de 27/09/2012, (Denunciante
Luis Acacio Martineli). O Senhor Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse
a leitura da Denúncia contra o Prefeito Municipal. Neste momento, o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, requereu a dispensa da leitura da
Denúncia em razão dos Senhores Vereadores já terem conhecimento do assunto,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Neste
momento, o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves requereu o adiamento por 01
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(uma) sessão da apreciação da Denúncia. Antes de ser colocado o requerimento em
votação, usaram da palavra os vereadores Valdir Rosa e Otacilio José Barreiros. Em
seguida, o Sr. Presidente procedeu a leitura do § 5º do artigo 174 e § 2º, II do artigo
62 do Regimento Interno. Colocado em votação o requerimento do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves foi aprovado por (04X03) votos, sendo adiada por 01 (uma)
sessão a apreciação de referida Denúncia. 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
nº 123/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que visa
denominar de “Hilario Bercke”, a Rua 18, do Loteamento “Jardim Millenium” neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) - Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 124/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que visa denominar de “Jair dos Santos”, a Rua 19, do Loteamento
“Jardim Millenium” neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 04) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 125/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência
de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e
dá outras providências (Projeto “Cuidando dos Dentinhos – parte 02). Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 05) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
126/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda
Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências (Projeto “Melhoria da Cozinha”).
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) - Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 127/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências (Projeto
“Cuidando dos Dentinhos). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 02/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa alterar a Lei Complementar nº 81, de 28 de dezembro
de 2007 (Código Tributário do Município), conforme específica. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente
consultou o Vereador Valdir Rosa se havia Vereador inscrito para falar na Explicação
Pessoal. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma os
vereadores Antonio Carlos Duz e Juliano Marquezelli. 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.

-5-

