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Ata nº 2547 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
15 de junho de 2009. Ao décimo quinto dia do mês de junho do ano dois mil e nove às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2547ª 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 2546, da Sessão Ordinária de 08 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, A Secretária no Serviço Púiblico e Elaboração do
Orçamento Programa e do P.P.A. a nível municipal; 02) – Prospecto do Consultre,
sobre cursos para Administração Pública, 2º Semestre 2009; 03) – Informativo do
Contrei, Consultoria e Treinamento, sobre cursos para o período de 07 a 12/2009; 04)
– Manual da Frente Parlamentar do Transporte Público, sobre a priorização do
Transporte Público Coletivo nas Vias Urbanas; 05) – Informativo da Confederação
Nacional de Municípios, sobre a XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, de
14 a 16/07/2009; 06) – Exemplar de Cartilhas encaminhadas pela Câmara dos
Deputados, sobre os temas: “Lei Maria da Penha” e “Mulher que se toca, se cuida”, de
autoria da Deputada Federal Aline Corrêa; 07) – Exemplar do Jornal do Senado, Ano
10, nºs: 2264 e 2269, 01 a 14/06/2009; 08) – Cartão do Comandante do 13º RC MEC
Frederico José Diniz, justificando à ausencia no Ato Solene comemorativo a
passagem do “Dia da Comunidade Italiana”, realizado dia 01/06/2009; 09) – Cartão do
Cel. Int. Diretor da FAYS, Mauro Dias da Silva, justificando à ausência no Ato Solene
comemorativo a passagem do “Dia da Comunidade Italiana”, realizado dia 01/06/2009;
10) – Convite do CAPS, para realização de Festa Julina, dia 03/07/2009, às 10 horas;
11) – Convite do Executivo Municipal para o Lançamento do programa Pró-Vicinais,
dia 19/06/2009, às 19:30 horas; 12) – Convite da Igreja Evangélica Assembléia de
Deus – Ministério Belem, para as festividades que ocorrem anualmente, de 19/06 a
05/07/2009; 13) – Convite do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Finanças,
para Audiência Pública, que visa a elaboração do Plano Plurianual (P.P.A.) para o
quadriênio 2010 a 2013, dia 24/06/2009, às 9 horas; 14) – Ofício nº MBAS/2009, do 3º
Ofício Judicial da Comarca de Pirassununga, à respeito de liminar deferida, para que
a Presidência determine a leitura da Denúncia Contra o Prefeito Municipal, subscrita
pelo Sr. Antonio Carlos Bueno Barbosa, na sessão do dia 08/06/2009, às 20 horas;
15) – Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao Pagamento de Programa de
Assistência Farmaceutica; 16) – Telegrama do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao
Pagamento de Saúde Família; 17) – Telegrama do Ministério da Saúde, informando a
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liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao
Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde; 18) – Ofício nº 12/2009, do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, convidando para o I Fórum Nacional Ética e Cidadania
na Sociedade Brasileira, dia 01/07/2009; 19) – Convite da Reed Exhibitions Alcantara
Machado e Sabesp, para a Ambiental Expo – Feira Internacional de Soluções para
Saneamento e Meio Ambiente, de 30/06 a 02/07/2009; 20) – Ofício da Câmara
Municipal da Estância Turística de Tupã, encaminhando Moção de Protesto nº
103/2009, de autoria do Vereador Valdemar Manzano Moreno, à respeito das
alterações programadas no Programa Vivaleite do Governo do Estado; 21) –
Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando cópias do Pedido de
Informações e Resposta, referente ao contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e o
Escritório de Advocacia Ferreira Neto Advogados; 22) – Ofício nº 991/2009, da
Câmara Municipal de Matão, encaminhando o Requerimento nº 236/2009, de autoria
do Vereador José Edinardo Esquetini, solicitando Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº
3789/2008, que dispõe sobre agilidade no julgamento dos recursos nos casos em que
o réu tenha foro privilegiado como a classe política ou ações penais nas quais a
condenação seja de oito anos ou mais de prisão; 23) – Ofício nº 902/2009, da Câmara
Municipal de Matão, encaminhando o Requerimento nº 239/2009, de autoria do
Vereador José Edinardo Esquetini, solicitando Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº
3901/2008, que dispõe sobre os horários de funcionamentos das Delegacias de
Polícia Especializadas em atendimento à Mulher; 24) – Ofício nº 916/2009, da Câmara
Municipal de Matão, encaminhando o Requerimento nº 240/2009, de autoria do
Vereador José Edinardo Esquetini, solicitando Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº
299/2004, que garante o atendimento 24 horas às mulheres vítimas de violência; 25) –
Ofício da AFUSE – Sindicato dos Funcionários Públicos da Educação, agradecendo a
todos os Edis, pelo apoio e empenho na luta para a vinda do IAMSPE, Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual para o Município; 26) - Ofício GAB.
nº 329/2009, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção
ao Pedido de Informações nº 46/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, à
respeito da possibilidade da construção de uma pista de bicicross no Municípío; 27) Ofício nº 75/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei
Complementar, que recebeu o nº 01/2009, sobre criação e redenominação de
Secretarias Municipais que especifica e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
28) - Ofício nº 76/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 77/2009, que visa elevar a referência salarial inicial do emprego em
comissão de Administrador de Distrito. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Projeto de Decreto
Legislativo nº 04/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
visa conceder ao Senhor Fioravante Colombo, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. 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: 30) - Indicação nº 387/2009, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de promover os reparos necessários nas paredes do Velório
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Municipal, bem assim, instalar corrimão na escada interna daquele prédio; 31) Indicação nº 388/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de adquirir novos uniformes para
os servidores municipais, principalmente para aqueles que trabalham nos setores de
limpeza pública e parques e jardins; 32) - Indicação nº 389/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de adquirir um outro transporte coletivo para ser utilizado pelo Setor de
Parques e Jardins, e que esteja em condições de uso, sem riscos para a integridade
dos servidores; 33) - Indicação nº 390/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de
providenciar as melhorias necessárias nos pontos de ônibus da cidade, dotando-os de
cobertura e bancos; 34) – Indicação nº 391/2009, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
se construir um novo Cemitério Municipal em nossa cidade; 35) - Indicação nº
392/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de escalar servidores para dar
manutenção em área esportiva recém construída localizada à Rua Antenor Pereira,
Jardim Morumbi, bem como, regularizar as escrituras das indústrias lá instaladas,
Jasel Equipasf Ltda. - ME, Oikos Controle Ambiental Ltda e Valdir de Jesus Bichoff –
ME, pois já cumpriram o acordo que realizaram com o Ministério Público de
Pirassununga; 36) - Indicação nº 393/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de notificar o proprietário do lote
de terreno que se encontra sujo, localizado na Rua Zahia Atala Elmor, Jardim
Morumbi, próximo a Praça do Jatobá, para que efetue a limpeza do terreno, sob pena
de sofrer as consequências previstas em lei; 37) - Indicação nº 394/2009, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de construir nova sede para a Secretaria Municipal de Educação com
modernas instalações; 38) - Indicação nº 395/2009, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de aumentar
o número de vagas para crianças nas creches da zona sul da cidade, promovendo
para tal mister, construção de uma nova unidade na Vila Redenção; 39) - Indicação nº
396/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de criar, em Pirassununga, serviço de Atendimento
Pré Hospitalar Móvel através de ambulância dotada de equipe médica; 40) - Indicação
nº 397/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de reformar a EMEF “Jornalista Washington Luiz
de Andrade” para oferecer melhores acomodações aos alunos, professores e
funcionários; 41) - Indicação nº 398/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de contactar o Governador do
Estado de São Paulo, Senhor José Serra, para estudar a possibilidade de conseguir
apoio para implantar em nossa cidade, festival de bandas e fanfarras nos moldes do
que ocorreu no Município de Serra Negra; 42) - Indicação nº 399/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
adotar no Município procedimento idêntico ao Diário Oficial de Serra Negra, onde
nele, além dos atos administrativos próprios, que devem ser publicados devido ao
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princípio da publicidade previsto na carta magna, são também publicados os eventos
comemorativos e outros de cunho sociais que são realizados na cidade; 43) - Pedido
de Informações nº 64/2009, de autoria dos Vereadores: Almiro Sinotti e Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, à respeito de Projeto para a construção do Centro de Convenções.
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos: 44) –
Requerimento nº 247/2009, 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 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. Aprovado por unanimidade de votos; 45) Requerimento nº 248/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 77/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa elevar a
referência salarial inicial do emprego em comissão de Administrador de Distrito.
Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento nº 249/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, pela
plausível iniciativa em se criar uma pasta especifica ao meio ambiente. Aprovado por
unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 250/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, consignando votos de congratulações ao jornalista
desportista Domingos Bernárdez Neto, pela dedicação ao esporte amador
pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento nº
251/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações ao Delegado de Polícia Titular, Dr. Coligni
Luciano Gomes, Delegado Dr. Maurício Miranda de Queiroz e Equipe do Setor de
Investigações Gerais de Pirassununga e Araras, pelo esclarecimento do crime que
vitimou o empresário Flávio Daniel Baldin. Aprovado por unanimidade de votos; 49) Requerimento nº 252/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais sete edis, solicitando Moção de Apoio ao Delegado de Polícia
Titular, Dr. Coligni Luciano Gomes, sobre eventual transferência do cargo de Delegado
Titular do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº
253/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Secretário Estadual de Gestão Pública, Sidney Beraldo,
para que viabilize verba para reforma da E.E. “Prof. Dr. Renê Albers”. Aprovado por
unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 254/2009, de autoria dos Vereadores:
Otacilio José Barreiros e Natal Furlan, e subscrito por mais cinco edis, consignando
votos de congratulações ao Dr. José Henrique Ventura, pela merecida e justa
promoção ao cargo de Delegado Seccional de Limeira. Aprovado por unanimidade de
votos; 52) - Requerimento nº 255/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à
Baldin Bionergia, pela criação de um viveiro de mudas. Aprovado por unanimidade de
votos; 53) - Requerimento nº 256/2009, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis,
consignando votos de congratulações aos organizadores da “2ª Cãominhada”, João
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Luiz Cristiano e Eduardo Fagundes, pela realização da segunda edição do evento.
Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 257/2009, de autoria dos
Vereadores: Roberto Bruno e Natal Furlan, e subscrito por mais cinco edis,
consignando votos de congratulações à Fazenda da Aeronáutica, pela cerimônia do
61º Aniversário, realizada no ultímo dia 05/06/2009. Aprovado por unanimidade de
votos; 55) - Requerimento nº 258/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Grupo de
Convivência da Terceira Idade “Cidade Simpatia”, pelo 27º Aniversário. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 259/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Secretário
Estadual de Agricultura e Abastecimento, João de Almeida Filho, para que se estude a
possibilidade de firmar com os Municípios convênios para analise dos níveis de
agrotóxicos ou outros projetos já em andamento naquela pasta. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) – Requerimento nº 260/2009, 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 Edu Maciel. Aprovado por
unanimidade de votos. 58) - Requerimento nº 261/2009, de autoria de todos os Edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Maria de Lourdes Aparecida Francisco. Aprovado por unanimidade de
votos. 59) - Requerimento nº 262/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Alves da Silva
Filho. 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 Otacilio José Barreiros, o
qual foi aparteado pelos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito, Roberto
Bruno, o qual foi aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Logo após, usou da
palavra, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Duz, sendo aparteado pelo Vereador
Otacilio José Barreiros. Em seguida, usou da palavra, o Vereador inscrito Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Usou da palavra, o Vereador inscrito Wallace Ananias de
Freitas Bruno, o qual foi aparteado pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros e Almiro
Sinotti. Por fim, usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
o qual foi aparteado pelos Vereadores: Roberto Bruno e Otacilio José Barreiros. Não
havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente, Vereador Natal Furlan,
passou à Ordem do Dia que constou do seguinte: 01) - Primeira e Segunda 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 Municípío para
o exercício de 2010 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 02)
– Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 77/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa elevar a referência salarial inicial do emprego em comissão de
Administrador de Distrito. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Eleição do
Corregedor da Câmara. Nesse momento, o Sr. Presidente, informou aos senhores
vereadores que para a eleição do corregedor da Câmara Municipal seria observado o
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disposto no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Informou ainda, que o corregedor
terá o mandato de dois anos, acompanhando sempre o período da Mesa Diretora da
Casa, excepcionalmente, o corregedor eleito nesta noite encerrará o mandato no dia
31 de dezembro de 2010. Comunicou ainda, que a votação seria pública e seria eleito
o corregedor da Câmara que obtiver o voto da maioria absoluta, nos termos do artigo
6º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. A seguir, determinou a distribuição das
cédulas aos vereadores e solicitou ao Secretário que procedesse a chamada nominal
dos Edis para entrega dos votos. Realizada a votação pelos Vereadores, o Sr.
Presidente convidou os Vereadores: Paulo Eduardo Caetano Rosa e Otacilio José
Barreiros para serem os escrutinadores. Após apuração dos votos, o Sr. Presidente
proclamou o resultado, que por unanimidade de votos (09 votos), foi eleito ao cargo de
Corregedor da Câmara Municipal, para o Mandato de 16/06/2009 a 31/12/2010 o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. 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 Bueno
Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Por fim, usou da
palavra o Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno, o qual foi aparteado
pelos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Otacilio José
Barreiros, Roberto Bruno, Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Paulo Eduardo Caetano
Rosa e contra aparteado pelos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho e Otacilio José Barreiros. 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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