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Ata nº 2695 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
03 de setembro de 2012. Ao terceiro dia do mês de setembro de dois mil e doze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2695ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, Hilderaldo Luiz Sumaio, Juliano Marquezelli, 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 2694 da Sessão Ordinária de 27 de agosto de 2012, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada por (04X03) votos. Em seguida o
Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, 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 Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da
disposição final que determinou a perda do cargo do Vereador Almiro Sinotti. A seguir,
informou que em cumprimento a decisão judicial do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo no Processo nº 2184-14.2011.6.26.0000, de perda do Mandato Eletivo por
desfiliação partidária do Vereador Almiro Sinotti (PTB), esta Presidência, convoca o
primeiro suplente partidário Senhor Juliano Marquezelli (PTB), para ocupar a cadeira
de Vereador. Presente nesta Sessão, convido o Senhor Juliano Marquezelli a adentrar
no recinto, registrando a entrega da declaração de bens, que será transcrita em livro
próprio. A seguir, solicitou aos senhores vereadores que ficassem em pé para o
recebimento do juramento. Em seguida, solicitou ao senhor Juliano Marquezelli, para
prestar o compromisso regimental, de pé repetindo as seguintes palavras: PROMETO
EXERCER / COM DEDICAÇÃO E LEALDADE / O MEU MANDATO / RESPEITANDO
A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO. A Presidência em seguida,
solicitou ao Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, 1º Secretário, que fizesse a leitura do
Termo de Posse do Suplente Vereador, Juliano Marquezelli. Após a leitura e as
devidas assinaturas, o Sr. Presidente declarou empossado no cargo de Vereador o Sr.
Juliano Marquezelli. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Revista Repórter Fecomerciários, Ano 19, nº 223, 07/2012; 02) –
Revista RADIS Comunicação e Saúde, nº 120, 08/2012; 03) – Jornal da Fequimfar,
Ano 2012, nº 115; 04) – Convite da EMEIEF “Catharina Sinotti”, para a comemoração
do seu 20º aniversário de fundação, dia 01/10/2012; 05) – Convite da Secretaria
Municipal de Educação, para a I Gincana Municipal de História e Geografia, dia
05/09/2012; 06) – Convite da Secretaria Municipal de Educação para as
comemorações do 190º Aniversário da Independência do Brasil, dia 07/09/2012; 07) –
Ofício do Sr. Vereador Juliano Marquezelli, encaminhando a Declaração de Imposto
de Renda atualizada e as Certidões Negativas da Justiça Eleitoral; 08) – Ofício nº
990/2012, da Caixa Econômica Federal, informando o bloqueio de créditos
financeiros, destinados à Pirassununga, que tem por objeto “Cobertura de Quadras
Poliesportivas no Complexo Esportivo CEFE Presidente Médice”, Contrato de
Repasse nº 0314355-29, (R$ 16.848,00); 09) – Ofício nº 992/2012, da Caixa
Econômica Federal, informando o bloqueio de créditos financeiros, destinados à
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Pirassununga, que tem por objeto “Ampliação do SAA de Pirassununga, captação
estações elevatórias e adução condicionantes”, Contrato de Repasse nº 0350839-21,
(R$ 1.273.428,90); 10) – Telegrama nº 4793/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de FAEC SIA,
Mamografia para Rastreamento Comp 06/2012, (R$ 6.210,00); 11) – Ofício nº
609/2012, da 2ª Promotora de Justiça de Pirassununga, Telma Regina Fernandes
Rego Pagoto, solicitando a data em que o suplente do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa foi empossado; 12) – Requerimento do Vereador Valdir Rosa,
solicitando que seja declarada nula a votação plenária de 27/08/2012 (Ver. Antonio
Carlos Duz), pelas razões que específica; 13) – Requerimento do Vereador Valdir
Rosa, solicitando que seja declarada nula a votação plenária de 27/08/2012 (Ver.
Almiro Sinotti), pelas razões que específica; 14) – Ofício do Vereador Valdir Rosa,
solicitando declaração de perda de mandato de vereador por não residir no Município;
15) – E-mail da Agência do IBGE de Pirassununga, encaminhando a Estimativa da
População para 2012, de todos os municípios brasileiros e metodologia completa; 16)
– Requerimento do Sr. Edson Sidinei Vick, ex-vereador, solicitando cópia das
proposituras: (Indicações nºs: 307/99, 398/99, e 192/2002; e Projeto de Resolução nº
193/1984; 17) – Requerimento do Vereador Valdir Rosa, solicitando cópia da Ficha
Cadastral do Vereador Antonio Carlos Duz; 18) – Ofício TRE/SP, nº 4.487/2012, do
Tribunal Regional Eleitorial de São Paulo, encaminhando cópia do Acórdão (Petição nº
2184-14.2011.6.26.0000); 19) – Requerimento do Vereador Roberto Bruno, solicitando
cópia do Projeto de Lei nº 92/2011; Pedido de Informações nº 85/2011, e resposta
enviado pelo Prefeito Municipal; e do Ofício GAB nº 178/2012; 20) – Ofício Secretaria
nº 304/2012, da Câmara Municipal de Rio Claro, encaminhando o Requerimento nº
3504/2012, de autoria do Vereador Sérgio Carnevale, cumprimentando em especial o
Vereador Roberto Bruno pelo Título de Cidadão Pirassununguense ao ex-Deputado
Estadual e atual Superintende do SESI Dr. José Felício Castellano, no último dia
02/08/2012; 21) – Ofício nº 587/2012-1, da Promotoria de Justiça de Pirassununga,
encaminhando cópia da Portaria de instauração de Inquérito Civil nº 775/12-2; 22) –
Ofício nº 58/2012, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando Convênio nº
31/2012, entabulado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pirassununga; 23) – Ofício nº 07/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o
Balancete referente ao mês de julho de 2012, da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 30) – Ofício GAB nº 453/2012, da Secretário Municipal de Governo,
solicitando 1 (uma) certidão de exercício de cargo de Prefeito; 24) - Ofício nº
110/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
112/2012, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2476 – Programa Saúde na
Escola, na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período
de 2010 a 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 25) - Ofício nº 111/2012, do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 113/2012, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2476 – Programa Saúde na Escola, na Lei nº 4.120, de 20 de junho
de 2011, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
26) - Ofício nº 112/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
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recebeu o nº 114/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial, até o limite de R$ 70.950,00 (setenta mil, novecentos e cinquenta reais),
destinado a atender inclusão de nova ação nº 2476 – Programa Saúde na Escola no
orçamento vigente . Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 27) - Ofício nº 115/2012, do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 115/2012, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) - Ofício nº 116/2012, do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 116/2012, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2477 – Projeto Praça de Exercícios do Idoso,
na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de
2010 a 2013. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 29) - Ofício nº 117/2012, do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 117/2012, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2477 – Projeto Praça de Exercícios do Idoso, na Lei nº 4.120, de 20
de junho de 2011, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 30) - Ofício nº 118/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 118/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial, até o limite de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais),
destinado a atender inclusão de nova ação nº 2477 – Projeto Praça de Exercícios do
Idoso no orçamento vigente. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 31) – Indicação nº
214/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar a limpeza geral dos leitos
dos Córregos Andrézinho e Ribeirão do Ouro, prevenindo-se transbordamento quando
das chuvas mais intensas; 32) – Indicação nº 215/2012, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar a fiscalização do Município tomar medidas necessárias no
Jardim Ferrarezzi, Rua José Rodrigues Sobrinho, ao lado da quadra de esportes, em
terreno da Prefeitura, existem animais soltos que estão causando transtornos para a
população; 33) – Indicação nº 216/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de dotar os
pontos de ônibus nas proximidades da Câmara Municipal e Loja Raul Trevisan, de
iluminação pública e mais bancos, proporcionando maior conforto aos usuários dos
coletivos; 34) – Indicação nº 217/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de dotar o
retorno existente no cruzamento da Avenida VI de Agosto com Rua Maranhão, Vila
Brasil, de sinalização de trânsito, tanto com placas e pintura de faixas para pedestres,
minimizando a probabilidade de acidentes; 35) – Indicação nº 218/2012, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar a imediata substituição ou os devidos reparos nos
brinquedos da Escola EMEIEF “Antonia Alves de Araújo”, bem assim, disponibilize
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uma caçamba ou equivalente, como ponto de coleta no local para do lixo produzido
pela escola e pelo centro comunitário com retirada periódica pelo serviço de limpeza
pública; 36) – Indicação nº 219/2012, de autoria dos Vereadores Otacilio José
Barreiros e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de reurbanizar a Praça do Jardim Pavesi, em atenção aos
antigos pleitos dos contribuintes daquele importante bairro da cidade; 37) – Indicação
nº 220/2012, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Roberto Bruno, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de introduzir na Lei Orçamentária
para o próximo Exercício Financeiro, rubrica necessária para a renovação do convênio
com a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para a manutenção do Pronto
Socorro contemplando todas as especialidades médicas preconizadas pelo Ministério
da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina; 38) – Indicação nº 221/2012, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de determinar o Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, realizar a irrigação das Ruas Benedito Colombo, Jardim
Europa, Lago Azul e Jardim do Lago, com objetivo de minimizar o problema de poeira,
vez que vias ainda não asfaltadas; 39) – 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; 40) – 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. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio,
que procedesse à leitura dos requerimentos: 41) - Requerimento nº 431/2012, de
autoria dos Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis
edis, solicitando intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir
Alves Lindo, para 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. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 42) - Requerimento nº 432/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Engenheiro Civil Roberto Sanches Romanelli, pelo destaque na
última edição do Jornal “O Movimento” na coluna perfil. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 43) - Requerimento nº 433/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por oito edis, consignando votos de congratulações à Senhora
Alcione Helena Borner Campos, pelo sucesso e contribuição em fomentar a inclusão
social pelo esporte. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) Requerimento nº 434/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Senhor Antonio Francisco
Felippe, pela paixão em fotografar as belezas de nossa terra. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº 435/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao Senhor Júlio Roberto dos Santos, pela reinauguração da Loja
Carange, no último dia 27/08/2012, tal como noticiado pelo Jornal JC Regional.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 436/2012,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando
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votos de congratulações à escritora Mirella Ferraz, pelo lançamento do livro “Sereias –
O Segredo das Águas”, dia 31/08/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 47) - Requerimento nº 437/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Tertúlia
Restaurante, pela comemoração de um ano de atividades em nosso Município.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 438/2012,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações ao Clube dos Subtenentes e Sargentos de Pirassununga –
Clube de Campo Anhanguera, sede do Circuito Regional de Futevôlei, dia 25/08/2012.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 49) - Requerimento nº 439/2012,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações ao 2º Pelotão da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo,
na pessoa do Comandante 1º Tenente PM Marcelo Estevão de Oliveira, pela nova
instalação desde o último dia 27/08/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 50) - Requerimento nº 440/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações aos Bombeiros 2º
Sargento PM Miguel Magdaleno, Soldado PM Márcio Accardo e Soldado PM Eduardo
José da Costa Rodrigues, bem assim, ao Comando do Corpo de Bombeiros de
Pirassununga, por conseguirem reverter um caso de parada cardiorrespiratória no
Jardim das Laranjeiras, requerendo ainda, que as congratulações sejam estendidas
aos laboriosos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, atendentes,
etc) da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga que atenderam prontamente o
paciente. Em discussão, usaram da palavra os Vereadores Roberto Bruno e Otacilio
José Barreiros. Coloca em votação, o Requerimento nº 440/2012 foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 51) - Requerimento nº 441/2012, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao casal Laércio Tangerino e Fátima Pavão Tangerino, pela passagem
de 40 nos de matrimônio (bodas de rubi), dia 02/09/2012. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 52) - Requerimento nº 442/2012, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Associação Socio-Ambiental Sementes do Amanhã (ASA 2) e à
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga pela feliz parceria e implantação do
Projeto “Novas Vidas”, consistindo no plantio de uma árvore para bebê nascido na
Maternidade daquele Hospital. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 53)
- Requerimento nº 443/2012, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e
Roberto Bruno, e subscrito por mais cinco edis, solicitando intercessão do Conselho
Superior e Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; ao Conselho
Municipal de Saúde; ao Corpo Clínico da Santa Casa e ao Conselho Regional de
Medicina, para que solicitem ao Chefe do Executivo Municipal de Pirassununga seja
introduzida, na Lei Orçamentária 2013, rubrica necessária para a renovação do
convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para a manutenção do
Pronto Socorro, contemplando todas as especialidades médicas preconizadas pelo
Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. Em discussão, usaram da
palavra os Vereadores Valdir Rosa e Otacilio José Barreiros. Colocado em votação, o
Requerimento nº 443/2012 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 54)
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- Requerimento nº 444/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à
Comunidade Rural do Bairro Santa Tereza e à Comunidade Santa Luzia, pela
realização todos os anos de eventos para arrecadar fundos às atividades que
desenvolvem. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 55) - Requerimento
nº 445/2012, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Amália Baptistella Ferrari.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 56) - Requerimento nº 446/2012,
de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza filho, 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
Roberto De Paula. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Em seguida, o
Senhor Presidente, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, comunicou que em
razão da perda do cargo eletivo do vereador Almiro Sinotti, nomeou o Vereador
Juliano Marquezelli, para compor na qualidade de Membro a Comissão de Urbanismo,
Obras e Serviço Público e Comissão Permanente da Agricultura e Meio Ambiente.
Prosseguindo, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra, o
Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Em seguida, o já inscrito Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio
José Barreiros. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Valdir Rosa, sendo
aparteado pelo vereador Otacilio José Barreiros. Neste momento, o Sr. Presidente
solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A
seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno. Não
havendo mais Vereadores inscritos, após reassumir os trabalhos o Sr. Presidente,
passou a Ordem do Dia que constou do seguinte: 01) – Discussão e votação única do
Relatório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ao Processo nº 01/2012 –
Corregedoria, objeto do protocolado nº 0845, de 14/05/2012. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a leitura do Relatório da
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ao Processo nº 01/2012 – Corregedoria,
objeto do Protocolado nº 00845, de 14 de maio de 2012. A seguir, o Vereador Valdir
Rosa requereu a dispensa da leitura do Relatório em razão dos Vereadores já terem
recebido cópia do documento, sendo aprovado o pedido pelo plenário. A seguir, o Sr.
Presidente comunicou aos senhores vereadores que a palavra seria concedida na
seguinte ordem: 1º Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho –
Representante, (20 minutos); 2º Vereadores – (10 minutos); e 3º Senhor Almiro Sinotti
– Representado, (20 minutos). Neste momento, usou da palavra o Vereador Otacilio
José Barreiros requerendo que antes de ser dada a palavra aos vereadores, seja
disponibilizada a palavra ao Representado Sr. Almiro Sinotti, sendo aprovado seu
pedido. A seguir, usaram da palavra os vereadores Valdir Rosa, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros. A seguir, requereu o Vereador
Otacilio José Barreiros que fosse mantido o direito do contraditório ao Representado
Sr. Almiro Sinotti, para que fizesse uso da palavra e apresentasse sua defesa, sendo
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aprovado o pedido pelo Plenário. Prosseguindo fez uso da palavra na Tribuna o
Representante Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Posteriormente, presente nesta sessão, o Representado Sr. Almiro Sinotti foi
convidado a usar da palavra, o qual requereu que o Vereador Otacilio José Barreiros
fizesse a leitura de sua defesa em razão de estar com problemas de saúde implicando
na sua voz, sendo aprovado seu pedido. Logo, foi realizada a leitura do documento
(defesa) pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, foi cedida a palavra aos
vereadores, sendo que fizeram uso, os vereadores: Juliano Marquezelli, sendo
aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho; Hilderaldo Luiz
Sumaio; Otacilio José Barreiros; e Valdir Rosa. Dando seguimento, o Sr. Presidente
comunicou que considerando o disposto no inciso primeiro do artigo 22 do Regimento
Interno e parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Orgânica do Município, o Vereador
Representante Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho não poderá participar da
votação em razão do interesse na matéria, sendo que o quórum de votação é de
maioria de votos, com a presença da maioria absoluta dos membros, nos termos do
parágrafo primeiro do artigo 9º da Lei Orgânica do Município. Colocado em votação
única o Relatório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ao Processo nº 01/2012
– Corregedoria, objeto do Protocolado nº 00845, de 14 de maio de 2012, foi aprovado
por (06X01) votos, em função de que o Vereador Representante Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho não vota, sendo arquivada a Representação. 02) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 111/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que
visa denominar de “Primo Bernardi”, a Rua C, do Loteamento “Jardim Luiz de Castro
Santos”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a Ordem do
Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na
Explicação Pessoal. Inscrito, dispensou o uso da palavra o Vereador Otacilio José
Barreiros. Não havendo mais vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma o
vereador Antonio Carlos Duz. 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.
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