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Ata nº 2546 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
08 de junho de 2009. Ao oitavo dia do mês de junho do ano dois mil e nove às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2545ª 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 2545, da Sessão Ordinária de 01 de junho de 2009, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. 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, Indicações e Pedido de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr.
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo do IBRAP,
sobre o curso, O Cerimonial e o Município Moderno; 02) – Prospecto da Abrascam,
sobre o XXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais, de 07 a
10/07/2009; 03) – Informativo da Masterlegis, sobre o curso “O Vereador na Prática”;
04) – Informativo da RPO – Treinamentos e Eventos Empresariais, sobre o curso
Redação Oficial e a Nova Ortografia, de 25 a 26/06/2009; 05) – Exemplar da Revista
Repórter Fecomerciários, Ano 16, nº 207, 03 a 04/2009; 06) – Jornal do Senado, Ano
XV, nº 3.020/220, de 01 a 07/06/2009; 07) – Convite da Secretaria Municipal de
Educação, para as Solenidades em Comemoração ao 40º Aniversário do
Conservatório Municipal “Cacilda Becker”, de 16 a 20/06/2009; 08) – Ofício da
ASCOBAR, encaminhando relatório de prioridades, referente a Audiência Pública –
Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2010, realizada no último dia
28/05/2009; 09) – Ofício de Roberto Jacinto Ramos, encaminhando sugestões
(Construção de uma nova sede para a Biblioteca Municipal, visando atender a
demanda), referente a Audiência Pública – Diretrizes Orçamentárias para o
Orçamento de 2010, realizada em 28/05/2009; 10) – Ofício CT K 04/2009, da
Telefônica do Brasil, informando as previsões para o ano de 2009 do Plano Geral de
Metas para a Universalização do STFC-PGMU, aprovado pelo Decreto nº 4769 de
27/06/03 e alterado pelo Decreto nº 6424 de 04/04/08; 11) – Ofício Circular nº
04/2009, da ARSESP, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo, informando sobre a elaboração de cartilha sobre Saneamento Básico:
Cooperação entre Estado e Município, à respeito da possibilidade de celebração de
convênio de cooperação com o Estado para delegação à ARSESP da regulação e
fiscalização dos serviços de saneamento básico e o Folder explicativo com funções e
atividades desenvolvidas por esta Agência Reguladora; 12) – Convite da Câmara
Municipal de Rio Claro, para a palestra “Processo Legislativo – Leis Orçamentárias e
outros temas, dia 18/06/2009, às 14 horas; 13) – Cartão da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, convidando para o I Encontro Estadual de Gestores Públicos
Municipais para a Sustentabilidade, dia 19/06/2009, às 9 horas; 14) – Convite do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Esportes, para a rodada final do
Campeonato Municipal de Futebol 2009, 2ª Divisão, dia 07/07/2009, às 8 horas; 15) –
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Ofício nº 628/2009, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, em atenção ao Requerimento nº 188/2009, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, à respeito das dosagens de agrotóxicos encontradas nos alimentos; 16) –
Ofício da Subsecretário da Casa Civil, Rubens E. Cury, acusando o recebimento do
Requerimento nº 235/2008, de autoria da ex-vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto,
pela mensagem de felicitações aos serviços prestados pela 3ª Cia. de Polícia Militar
do Município; 17) – Ofício do Presidente, Natal Furlan, encaminhando os Balancetes
da Receita e Despesas, referente ao mês de 05/2009; 18) – Convite da Escola
Técnica Estadual, Tenente Aviador Gustavo Klug, para o 1º Arraiá da ETEC “Tenente
Aviador Gustavo Klug, dia 06/06/2009, às 19 horas; 19) – Ofício nº 638/2009, do
Secretário de Estado, Sidney Estanislau Beraldo, em atenção ao Requerimento nº
87/2009, que visa viabilizar a vinda de uma Unidade Móvel de Reabilitação, para
atender o Município; 20) – Ofício nº 72/2009, do Deputado Estadual Gilmaci Santos,
acusando o recebimento do Requerimento nº 212/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre a instalação de uma unidade prisional, na
área dos Municípios de Santa Cruz da Conceição, Leme e Pirassununga e identifique
local distante de nossa região e longe de área urbana e turística; 21) – Ofício nº
021/2009, da Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, informando a
assunção no cargo de Ouvidor-Geral, o Deputado Federal Mário Heringer, para o
biênio 2009/2010; 22) – Ofício da Associação Giuliani de Pirassununga, agradecendo
e justificando à ausência de Rosa Maria Clagnan Colombari, Presidente, do Ato
Solene em comemoração ao “Dia da Comunidade Italiana”, realizado no último dia
01/06/2009; 23) – Convite da Paróquia Santo Antônio, para a festa do Padroeiro Santo
Antônio, de 04 a 14/06/2009; 24) – E-mail da RPO, sobre o curso, Implantação de
Sistema de Custos na Administração Pública Municipal, dias 25 e 26/06/2009; 24) Denúncia contra o Prefeito Municipal, subscrita pelo Sr. Antonio Carlos Bueno
Barbosa; 25) – Ofício GAB. nº 313/2009, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 41/2009, de autoria
do Vereador Almiro Sinotti, sobre informações à respeito da merenda oferecida à
Escola Estadual “Prof. Paulo de Barros Ferraz”; 26) - Ofício GAB. nº 327/2009, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento
nº 201/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre a
disponibilidade de ônibus para a região próxima ao Lago Municipal “Temístocles
Marrocos Leite”, em especial no período das 9:35 às 10 horas e das 15 até 21:15
horas; 27) - Ofício GAB. nº 328/2009, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 47/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a
Administração da Escola Estadual “Eloi Chaves”; 28) - Ofício GAB. nº 330/2009, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 45/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, à respeito de
informações sobre a dispensa do lixo domiciliar no Município; 29) - Ofício nº 72/2009
do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 74/2009, que
visa autorizar abertura de crédito adicional suplementar, no valor de (R$ 398.000,00),
destinado a atender despesas com aquisição de dois ônibus escolares para atender o
Programa Caminho da Escola. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
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pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) - Ofício nº 73/2009 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 75/2009, que visa
aumentar o número do emprego permanente mensalista de Jardineiro no quadro de
servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) - Ofício nº 74/2009 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 76/2009, que visa
aumentar o número do emprego permanente mensalista de Psicólogo no quadro de
servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Ofício GAB. nº 309/2009, do
Executivo Municipal e Procurador do Municipio, em atenção ao Pedido de
Informações nº 49/2009, de autoria de todos os Edis, sobre informações à respeito do
processo nº 1071/08, objeto do Contrato Público nº 40/2007, contratação da Empresa
Ferreira Neto Advogados. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados ao Executivo Municipal: 33) - Indicação nº 372/2009, de autoria do
Vereador Almiro Sinotti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
contratar ajudante de cozinheira para a Creche Municipal do CAIC “Dr. Eitel Arantes
Dix”; 34) - Indicação nº 373/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de planejar
campanha, através das Secretarias Municipais para orientar a população para não
fazer uso dos objetos confeccionados com esse tipo de minério, pois como é sabido
causa grande mau à saúde; 35) - Indicação nº 374/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar serviços de melhorias, junto às instalações existentes no
aterro sanitário; 36) - Indicação nº 375/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de
promover os rebaixamento de guias no centro da cidade, principalmente no
cruzamento das Ruas Duque de Caxias com Bom Jesus; 37) – Indicação nº 376/2009,
de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de reformar a Unidade Básica de Saúde da Vila São Pedro ou
construir outra de maior capacidade e espaço; 38) - Indicação nº 377/2009, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de construir local adequado para instalação do
Projeto “Acessa São Paulo” nos Bairros Vila Guilhermina e Vila Pinheiro nos moldes já
existentes na Vila Redenção; 39) - Indicação nº 378/2009, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de participar, ou encaminhar representante para as futuras
reuniões sobre o Tratamento Térmico e Aproveitamento Energético para a Geração de
Energia Elétrica; 40) - Indicação nº 379/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o
recapeamento do trecho do Supermercados Covabra até o E.E. “Pirassununga”,
Avenida Prudente de Moraes; 41) - Indicação nº 380/2009, de autoria do Vereador
Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir
rampa e parada para deficientes na praça central, defronte à “Igreja de Deus Graça”;
42) - Indicação nº 381/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de adquirir máquinas para moer
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entulhos da construção civil e galhos e folhas de árvores quando das podas,
aproveitando-se, assim, essas matérias primas que são descartadas e que poderiam
ser utilizadas; 43) - Indicação nº 382/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de atender com melhorias os
Bairros da Zona Rural da Cachoeirinha, Boa Vista, Bonfim, Barrocão e Cantareira,
encaminhando-se abaixo-assinados; 44) - Indicação nº 383/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
retirar a passagem de pedestres sobre a rotatória do encontro da Avenida Newton
Prado com Avenida Joaquim Cristóvão para evitar acidentes no local, bem assim, que
se estude melhor sinalização para o local que recebe intenso fluxo de veículos; 45) Indicação nº 384/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de realizar obras de continuidade da Rua Rio
Grande do Norte, Jardim Kamel, até a Rua Ermenegildo Pozzobon, Jardim Verona II;
46) - Indicação nº 385/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar bolsa
universitária para servidores municipais que queiram frequentar curso superior, no
importe de 30% (trinta por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor da
mensalidade; 47) - Indicação nº 386/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar
estudos e implantar sinais de trânsito nas imediações e cruzamentos das ruas
Benedito da Silva Pinto, Paulo Limoeiro e Eurico Neves Mello, no Bairro Vila Brás; 48)
– Pedido de Informações nº 57/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito
de informações sobre o Programa de Assitência Médico Hospitalar para os Servidores
Municipais; 49) – Pedido de Informações nº 58/2009, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações sobre um portão localizado no
Horto Municipal, que dá acesso a horta municipal, interligando a propriedade vizinha à
propriedade municipal; 50) – Pedido de Informações nº 59/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações sobre
adequação do aterro sanitário municipal; 51) – Pedido de Informações nº 60/2009, de
autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, à respeito de informações sobre a
execução da Lei nº 3053/2001, Lei de Zoonoses; 52) – Pedido de Informações nº
61/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, à respeito de informações
sobre à Associação dos Estudantes e Universitários de Pirassununga – ASEUP; 53) Pedido de Informações nº 62/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, à respeito
de informações sobre a implantação de Escolas Padrão em todo o Estado, pela
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP; 54) - Pedido de
Informações nº 63/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, à respeito dos índices
e tentativas de suicídio no Município. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que procedesse à
leitura dos requerimentos: 55) – Requerimento nº 233/2009, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 74/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional suplementar, no valor de
(R$ 398.000,00), destinado a atender despesas com aquisição de dois ônibus
escolares para atender o Programa Caminho da Escola. Aprovado por unanimidade
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de votos; 56) - Requerimento nº 234/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 75/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
aumentar o número do emprego permanente mensalista de Jardineiro no quadro de
servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 57) Requerimento nº 235/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 76/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar o
número do emprego permanente mensalista de Psicólogo no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 236/2009,
de autoria de todos os Edis, solicitando intercessão do Senhor Prefeito Municipal,
Ademir Alves Lindo; Supervisor da Guarda Municipal, Jairo Pereira da Silva;
Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, Cap PM Denilson
Natal Colombo; Comandante do 4º Batalhão da 4ª Companhia do 2º Pelotão da
Polícia Militar Rodoviária, 1º Ten PM Marcelo Estevão de Oliveira; Comandante do 4º
Pelotão de Polícia Ambiental, 1º Ten PM Fábio Luis Poletti e Delegado de Polícia
Titular de Pirassununga, Dr. Coligni Luciano Gomes, para que todos elaborem ações
conjuntas no combate à criminalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 59) Requerimento nº 237/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
sete edis, consignando votos de congratulações aos organizadores da 1ª Exposição
de Artesãos de Pirassununga que são: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
Secretaria Municipal de Comércio, Industria e Agricultura, Sindicato do Comércio
Varejista de Pirassununga, Associação Comercial e Industrial de Pirassununga e
SEBRAE, pela realização do evento, ocorrido no último dia 04/06/2009, no Barracão
Cultural “Dito Micuim”. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº
238/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais
sete edis, consignando votos de congratulações aos alunos, professores, gestores e
coordenadores das Escolas Municipais “Professor Iran Rodrigues” e “Professor
Próspero Grisi”, pela comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, realizada dia
05/06/2009. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 239/2009, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao jornal “O Movimento”, pela iniciativa, em
especial ao Diretor João Batista Marques Neto e ao Repórter Ricardo Missão, pela
campanha em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, ocorrida no dia
05/06/2009. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 240/2009, de
autoria do Vereador Almiro Sinotti, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Airton Pedro. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 241/2009,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Amélia Baldim Hansen. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº
242/2009, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Cláudio André Duarte
Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 243/2009, de
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autoria dos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Roberto
Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Eugênio Andreetta. Aprovado por
unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 244/2009, 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 Hilda Ricciardi Del Nero. Aprovado por unanimidade de votos; 67) Requerimento nº 245/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Sebastião Cardoso. Aprovado por unanimidade de votos;
68) – Requerimento nº 246/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, solicitando Moção de Apoio à Associação Brasileira de Citricultores –
ASSOCITRUS, por sua luta em defesa dos legítimos direitos dos citricultores.
Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos o Sr.
Presidente Natal Furlan consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para
falar no Expediente. Inscrito, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito, Otacilio José
Barreiros. Logo após, usou da palavra, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Em seguida, usou da palavra, o Vereador inscrito Roberto Bruno. Usou da
palavra, o Vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da palavra o
já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, o qual foi aparteado pelo
Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito
Almiro Sinotti, o qual foi aparteado pelo Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio. Por fim, o já
inscrito Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, dispensou o uso da palavra. Não havendo
mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente, Vereador Natal Furlan, passou à
Ordem do Dia que constou do seguinte: 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 01407 de 02/06/2009, (Denunciante
Antonio Carlos Bueno Barbosa). O Senhor Presidente solicitou ao Sr. Secretário que
procedesse a leitura da Denúncia contra o Prefeito Municipal com pedido de abertura
de comissão processante, protocolada nesta casa sob o nº 1407, em 02/06/2009.
Após a leitura da Denúncia realizada pelos Secretários, o Sr. Presidente informou que
o rito procedimental para o recebimento da Denúncia será o disposto no artigo 174 do
Regimento Interno e que o recebimento será decidido pelo voto da maioria qualificada
(2/3) dos Vereadores, onde o Presidente também vota. Declarou que se a Denúncia
for recebida pelo Plenário, nesta mesma sessão será constituída Comissão de
Investigação e Processante, com três Vereadores sorteados entre os presentes e
desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e relator. Recusada a
Denúncia, o requerimento será arquivado. Em seguida, colocou em discussão a
Denúncia. Em votação, o recebimento da Denúncia foi rejeitado por unanimidade de
votos, sendo arquivada na forma do § 5º do Art. 174 do Regimento Interno. 02) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 74/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar abertura de cédito adicional suplementar, no valor de (R$
398.000,00), destinado a atender despesas com aquisição de dois ônibus escolares
para atender o Programa Caminho da Escola. Nesse momento, usou da palavra o
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Vereador Antonio Carlos Duz. A seguir, colocado em votação, o Projeto de Lei nº
74/2009, foi aprovado por unanimidade de votos. 03) – Primeira e Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 75/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar o
número do emprego permanente mensalista de Jardineiro no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 76/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
aumentar o número do emprego permanente mensalista de Psicólogo no quadro de
servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 63/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do
Município para o exercício de 2010 e dá outras providências. Retirado ante a ausência
de pareceres das Comissões Permanentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na
Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Duz. A seguir,
usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, usou
da palavra o Vereador inscrito Hilderaldo Luiz Sumaio, o qual foi aparteado pelos
Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Roberto Bruno, Otacilio José Barreiros,
Antonio Carlos Duz e contra aparteado pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros e
Antonio Carlos Bueno Gonçalves. 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.
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