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Ata nº 2525 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
12 de janeiro de 2009. Ao décimo segundo dia do mês de janeiro do ano dois mil e
nove às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2525ª
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 2524, da Sessão Ordinária de 05 de janeiro
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
Antonio Carlos Bueno Gonçalves solicitou a dispensa da leitura da Denúncia, e
Expediente. Solicitou ainda, o Vereador Antonio Carlos Duz a dispensa da leitura das
Indicações e Pedido de Informações. A seguir, o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, requereu que fosse mantida apenas a leitura do Pedido de Informações. Em
votação os pedidos, todos foram aprovados por unanimidade de votos. Logo em
seguida o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse a leitura do
Requerimento de afastamento do Vereador Valdir Rosa. Em seguida, o Sr. Presidente
convidou o Senhor Paulo Eduardo Caetano Rosa – Suplente Vereador pela coligação
PDT/PMDB, a adentrar no Plenário, entregar a declaração de bens para ser transcrita
em livro próprio, e tomar assento 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 Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, 1º Secretário, que fizesse a leitura do Termo de
Posse do Suplente Vereador, Paulo Eduardo Caetano Rosa, para o mandato
legislativo que hoje se inicia e encerra-se em 31 de dezembro de 2012. Após as
devidas assinaturas, o Sr. Presidente declarou empossado o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa. Logo em seguida o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Informativo do IBRAM, sobre Cursos e Congressos para 2009; 02) –
Informativo do CEBRÁS, sobre Congressos e Seminários para 2009; 03) – Prospecto
do IBRAP, sobre o curso, Protocolo, Arquivo e Organização Documental; 04) –
Informativo do COTEF, Centro de Orientação em Tributos e Estudos Fazendários,
sobre o curso, Capacitação para Vereadores; 05) – Prospecto do CEPLAM, Centro de
Eventos, Planejamento e Assessoria Municipal Ltda, sobre Congressos para 2009; 06)
– Exemplar do Jornal MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome,
nº 09, 11/2008; 07) – Exemplar da Revista, Estância Turística de Santa Fé do Sul,
Prestanto Contas; 08) – Ofício Circular nº 01/2009 da Câmara Municipal de Brotas,
comunicando a Mesa Diretora para o biênio, 2009/2010; 09) – E-mail da Câmara
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Municipal de Fartura, comunicando a Mesa Diretora para o biênio, 2009/2010; 10) – Email do Secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo,
cumprimentando o Presidente e os demais Vereadores, e desejando êxito no
compromisso de representar com ética e dedicação os anseios do povo de
Pirassununga; 11) – Comunicado nº CM255995/2008, informando a liberação de
recursos para o programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$
87.763,25); 12) – Ofício Circular da Câmara Municipal de Leme, informando à Mesa
Diretora para o biênio, 2009/2010; 13) – Ofício Circular nº 01/2009, da Câmara
Municipal de Tambaú, comunicando a Mesa Diretora empossada em 01/01/2009, para
cumprir o mandato do biênio 2009/2010; 14) – Ofício Circular nº 01/2009, da Câmara
Municipal de Porto Ferreira, comunicando a Mesa Diretora para o biênio 2009/2010;
15) – Requerimento do Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de
Pirassununga, Joaquim Donizetti Godoy Leme, solicitando cópia do Projeto de Lei nº
98/2008; 16) – Ofício CP 005/2009, do Conselho Comunitário de Segurança de
Pirassununga, CONSEG, convidando para as reuniões mensais que serão realizadas
em 2009; 17) – Ofício nº 21/2008, do Sindicato Rural de Pirassununga, informando
que a partir de 16/12/2008, manteve-se na Presidência o Sr. Pedro Aparecido Tonetti,
através de eleição ocorrida no dia 20/11/2008; 18) – Ofício do Senador Romeu Tuma,
cumprimentando o Presidente e os demais Edis, pela posse e eleição vitoriosa; 19) Ofício nº. 032/2009/SR Piracicaba, da Caixa Econômica Federal, Superintendência
Regional de Piracicaba, Antônio da Rocha Ramos, sobre crédito de recursos
financeiros, contrato 0211856-04/2006/MCIDADES/CAIXA (R$ 97.500,00), referente a
Obras de Infra-Estrutura Urbana; 20) – Ofício nº 04/2009, do Superintendente do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, Engº João Alex Baldovinotti, desejando à
Mesa Diretora, eleita para o biênio 2009/2010, e aos demais vereadores, votos de
uma feliz gestão; 21) – Ofício do Presidente, Vereador Natal Furlan, encaminhando os
Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 12/2008; 22) – Ofício nº
03/2009, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Pirassununga, parabenizando pela eleição de Presidente da Câmara Municipal, e aos
demais Edis, votos de uma gestão iluminadada e compromissada com o interesse
público; 23) – Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o agendamento
das Audiências Públicas do Gestor Municipal da Saúde; 24) – Ofício GAB. nº 08/2009,
do Secretário Municipal de Governo, solicitando a expedição de uma Certidão de
Exercício de Cargo de Prefeito, a fim de complementar documentação para
formalização de convênio com a Secretaria de Estado da Educação, visando auxílio
transporte para 2009; 25) – Ofício GAB. Nº 16/2009, do Executivo Municipal,
solicitando o agendamento de Audiências Públicas, para que o Poder Executivo
demonstre e avalie o cumprimento das Metas de Resultado Primário ou Nominal
estabelecido no Anexo de Metas Fiscais de cada Quadrimestre; 26) – Ofício nº
01/2009, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
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recebeu o nº 02/2009, que visa aumentar o número do emprego permanente
mensalista de Assistente de Diretor de Escola no quadro de servidores da
Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 27) - Ofício nº 02/2009, de autoria do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 03/2009, que visa conceder
gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores públicos municipais conforme
especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 28) - Ofício nº 03/2009, de autoria do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 04/2009, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos às Escolas de Samba deste
Município, a título de suprimento de déficit e como forma de incentivo à manifestação
da cultura. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 29) – Ofício nº 04/2009, de autoria do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 05/2009, que visa autorizar inclusão
de ação na Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005 – Plano Plurianual de
Investimentos para o período de 2006 a 2009. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) - Ofício nº
05/2009, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 06/2009, que visa autorizar inclusão de ação na Lei nº 3.472, de 31 de
julho de 2008 – Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2009. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
31) – Ofício nº 06/2009, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de
Lei, que recebeu o nº 07/2009, que visa autorizar abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 32) - Ofício nº 07/2009, de autoria do Executivo Municipal,
solicitando emenda ao Projeto de Lei nº 03/2009, que visa conceder gratificação por
assiduidade no trabalho aos servidores públicos municipais conforme especifica; 33) –
Requerimento do Vereador, Valdir Rosa, comunicando o afastamento do cargo de
Vereador, em razão da assunção ao cargo de Secretário Municipal de Governo,
conforme Portaria nº 08/2009; 34) - Denúncia contra o Prefeito Municipal, subscrita
pelo Sr. Antonio Carlos Bueno Barbosa; 35) – Complemento da Denúncia contra o
Prefeito Municipal, subscrita pelo Sr. Antonio Carlos Bueno Barbosa. As Indicações e
Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 36) Indicação nº 01/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de adequar a Praça dos Cajueiros
no bairro Cidade Jardim para oferecer lazer aos moradores da área “c” daquele bairro;
37) - Indicação nº 02/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover melhorias
necessárias no Horto Municipal; 38) - Indicação nº 03/2009, de autoria do Vereador
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Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de promover uma reforma geral no Lago Municipal “Temistocles
Marrocos Leite”, adequando sua estrutura e mantendo acessível seus serviços; 39) Indicação nº 04/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover reforma geral no
campo de futebol da Vila Pinheiro, bem assim, seja colocada cobertura metálica
naquela quadra; 40) - Indicação nº 05/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a colocação de guaritas nas entradas da cidade para fornecimento de
orientação aos visitantes, bem assim, para fiscalização e segurança da população; 41)
- Indicação nº 06/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir nova sede para o
SENAI visando ampliar os cursos oferecidos à população; 42) - Indicação nº 07/2009,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de promover a conservação e melhorias na quadra de esportes do
Jardim Ferrarezzi, bem assim, dos terrenos da Municipalidade das adjacências; 43) Indicação nº 08/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a construção de um
“piscinão” subterrâneo para prevenção de enchentes próximo ao Córrego do
Andrézinho, entre o Bairro Cidade Jardim e Avenida VI de Agosto, bem assim, seja
realizada adequação e recapeamento da rua próxima ao córrego e reforma da ponte
sobre o mesmo; 44) - Indicação nº 09/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a
colocação de placas indicativas de nome das ruas no Jardim Millenium ou sendo esta
responsabilidade do loteador, que este seja notificado a fazê-lo; 45) - Indicação nº
10/2009, de autoria dos Vereadores: Natal Furlan e Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com
empresa permissionária de transporte público, para que amplie o número e horários
de ônibus que atendam próximo ao Centro de Especialidade Médicas “Benedita
Aureliano da Silva – Irmã Leopoldina”; 46) - Indicação nº 11/2009, de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
providenciar uma área de lazer no bairro Parque Clayton Malaman; 47) - Indicação nº
12/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de reativar o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente; 48) Indicação nº 13/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, estude a possibilidade de criar uma “Colônia de Férias” para atender as
crianças nos períodos de férias escolares de julho, envolvendo as Secretarias
Municipais e as forças vivas da cidade; 49) - Indicação nº 14/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
colocar “olho de gato” para sinalizar a presença de lombadas e obstáculos como
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valetas; 50) - Indicação nº 15/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de implantar no Município o Projeto
“Fisioterapia e Terapia Ocupacional na Comunidade” evitando-se riscos e doenças e
reduzindo gastos com saúde pública; 51) - Indicação nº 16/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
encaminhar Projeto de Lei visando a isenção do pagamento do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN aos profissionais liberais e autônomos; 52) Indicação nº 17/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a instalação de
ventiladores e um bebedouro de água na Unidade Básica de Saúde do Jardim das
Laranjeiras; 53) – Pedido de Informações nº 01/2009, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações sobre as obras de retenção de
águas pluviais no Horto Municipal; 54) - Pedido de Informações nº 02/2009, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre o
Balcão de Agronegócios, sito à Rua Felipe Boller Jr, 4.734, que visa receber empresas
para a comercialização de produções agrícolas; 55) - Pedido de Informações nº
03/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito do
estado das bocas de lobo no Bairro, Parque Clayton Malaman; 56) - Pedido de
Informações nº 04/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre a disponibilidade de um programa de inclusão digital para deficientes visuais.
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos requerimentos: 57) Requerimento nº 01/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído
na Ordem do Dia, nos trabalhos da presente sessão, para ser apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 03/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa conceder gratificação por assiduidade no trabalho aos
servidores públicos municipais conforme especifica. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) – Requerimento nº 02/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Associação dos Pacientes Renais Crônicos
de Pirassununga e Região “Professor Daniel Caetano do Carmo” - APREC, pela
eleição da nova Diretoria. Aprovado por unanimidade de votos; 59) Requerimento nº 03/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
Fanfarra Marcial “Professor Flávio Gilberto Siqueira”, pela vitória no Concurso de
Fanfarras, realizado dia 21/12/2008, na cidade de Mogi Guaçú. Aprovado por
unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 04/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando a intercessão do
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Secretário Estadual da Segurança Pública, Ronaldo Augusto Bretas Marzagão,
visando a implantação de um Posto do Instituto Médico Legal – IML em Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 61) – Requerimento nº 05/2009, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
solicitando a intercessão do Comandante do Corpo de Bombeiros do Interior, Cel. PM
Davi Nelson Rosolen, para que analise a possibilidade de encaminhar a
Pirassununga, motocicletas para ampliar os trabalhos de nosso Posto de Bombeiros.
Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 05/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de elevadas congratulações pelo nascimento da pequena Ana
Laura de Oliveira Amorim, primeira pirassununguense nascida em 2009. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos o Sr. Presidente
consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente.
Inscrito, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, o já inscrito
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves usou da palavra. Logo após, usou da
palavra o Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno, o qual foi aparteado
pelo Vereador Otacilio José Barreiros. A seguir, o já inscrito Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, usou da palavra. Em seguida, o Vereador inscrito Roberto Bruno, usou
da palavra. Usou da palavra, o já inscrito Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, sendo
aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. Logo após, o já inscrito Vereador Almiro
Sinotti, usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores: Hilderaldo Luiz Sumaio e
Otacilio José Barreiros. Por fim, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Duz, usou da
palavra, o qual foi aparteado pelo Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio. 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 os nºs 0010 de 06/01/2009 e 0084 de
12/01/2009, (Denunciante Antonio Carlos Bueno Barbosa). Neste momento, o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves requereu a dispensa da leitura da
Denúncia em razão dos Vereadores já terem conhecimento do documento, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, 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) –
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Primeira e Segunda Votação do Projeto de Lei nº 03/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa conceder gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores
públicos municipais conforme especifica. Foi apresentada a Emenda nº 01/2009, a
qual foi lida pelo Secretário. Antes de consultar as comissões permanentes, em razão
do afastamento do Vereador Valdir Rosa, o Sr. Presidente nomeou o Vereador recém
empossado, Paulo Eduardo Caetano Rosa, para participar como Presidente da
Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social; e membro da Comissão
de Defesa do Consumidor, em substituição ao Vereador afastado. A seguir a Emenda
nº 01/2009 recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Em
Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 03/2009 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como, a Emenda apresentada. 03) – Primeira Discussão
do Projeto de Lei nº 01/2009, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
redenominação de cargo inativo do quadro de servidores municipais do Poder
Executivo e dá outras providências. Adiada a votação por força do artigo 38 do
Regimento Interno. Logo em seguida, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se
havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o Vereador
inscrito Roberto Bruno, o qual foi aparteado pelos Vereadores: Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Otacilio José Barreiros. Em seguida, usou da palavra o Vereador
inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Logo após, usou da palavra o já inscrito
Vereador Otacilio José Barreiros. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos
Duz. A seguir, usou da palavra o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano
Rosa. 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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