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Ata nº 2706 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
19 de novembro de 2012. Ao décimo nono dia do mês de novembro de dois mil e
doze, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2706ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, 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 2705 da Sessão Ordinária de 12 de
novembro de 2012, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Vereador Valdir Rosa requereu a suspensão da sessão por 10 (dez)
minutos, para análise de proposituras, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno 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. Em seguida, o
Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do Cetram,
para os eventos de 11 a 12/2012; 02) – Jornal Giuliani Nel Mondo, Ano 07, Edições
nºs: 01 e 03/2012; 03) – Revista Coopercitrus, Ano XXVI, nº 312, 10/2012; 04) –
Jornal do Interior, Ano XIII, nº 91, 10/2012; 05) – Convite da Associação Paulista de
Municípios, para o 13º CBTIM, de 26 a 28/11/2012; 06) – Convite da Câmara
Municipal de Descalvado, para a Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Deputado Federal “Prof. Newton Lima Neto”, dia
30/11/2012; 07) – Ofício nº 1507/2012, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Energia Elétrica de Campinas, sobre a Medida Provisória 579 e a posição do Sinergia
CUT na defesa dos trabalhadores energéticos dos Estado de São Paulo; 08) –
Telegrama nº 4183/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informando a liberação de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente ao Pagamento de
Programa de Assistência Farmacêutica Básica Comp 10/2012, (R$ 18.165,29); 09) –
Ofício nº 1109/2012, da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, 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; 10) – Cartão do Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira,
Comandante da Academia da Força Aérea de Pirassununga, acusando e
agradecendo o recebimento do Requerimento nº 549/2012, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, que consignou votos de congratulações a todos os aviadores que
cortam os céus de nossa terra, pela comemoração do “Dia do Aviador”, dia
23/10/2012; 11) – Ofício nº 443-GP, da Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo, acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº
553/2012, do Vereador Roberto Bruno,que consignou votos de congratulações a todos
os Servidores Públicos, pela passagem do “Dia do Servidor Público”, dia 28/10/2012;
12) – Ofício nº 94/2012, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando o Termo
de Convênio nº 07/2012, entabulado com a “Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga”; 13) – Ofício nº 96/2012, da Procuradoria Geral do
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Município, encaminhando o Termo de Convênio nº 35/2012, entabulado com a
“Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga - AMAS”; 14) – Ofício
GAB nº 565/2012, do Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Requerimento nº 537/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno,
visando a transferência do orelhão defronte à Igreja Santa Luzia situada à Rua Lisette
Wegmuller, Jardim Ferrarezzi; 15) – Ofício GAB nº 579/2012, do Executivo Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 93/2012,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre área de terras ao lado da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga; 16) – Ofício GAB nº 577/2012, do Executivo Municipal
e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº
92/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, a respeito de informações sobre
verbas do Governo Federal encaminhadas para o Município desde 01/01/2005; 17) –
Ofício GAB nº 578/2012, do Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 91/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, sobre convênio firmado com a Associação Universitária (ASEUP); 18) – Ofício
GAB nº 576/2012, do Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 90/2012, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a situação das famílias que ainda residem
na área da Fepasa; 19) – Projeto de Lei nº 136/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, que visa denominar de “Santina Balter”, a Estrada Municipal PNG-153 (PI340), que inicia-se na Avenida Duque de Caxias Norte, paralela ao Portão da USP,
com término no KM 218 da SP-330 (Rodovia Anhanguera). Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres.
20) - Projeto de Lei nº 143/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgias
eletivas e/ou de cataratas em nosso 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: 21) –
Indicação nº 263/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar mutirão de limpeza em
nossos logradouros, roçando o mato e recolhendo o lixo que se encontra espalhado
por toda a cidade; 22) – Indicação nº 264/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar
vistorias em todas as estradas municipais que ainda não receberam asfalto e que
sejam reparados eventuais danos nessas vias de acesso aos diversos bairros e
propriedades rurais de nosso Município; 23) – Indicação nº 265/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
criar no Município o Projeto “Ser feliz na Internet”, nos moldes daquele criado na
cidade de Itaquaquecetuba; 24) – Indicação nº 266/2012, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de pagar a gratificação por assiduidade aos servidores municipais, ao
final deste, e em fazendo, conceda “faixas” de valores proporcionais ao número de
faltas como antes era realizado; 25) – Pedido de Informações nº 100/2012, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, a respeito de informações sobre o Necrotério do
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Cemitério Municipal; 26) – Pedido de Informações nº 101/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, a respeito de informações sobre a realizam de via de acesso
direta entre os Bairros Jardim Verona II e Jardim Kamel, através da continuação da
Rua Rio Grande do Norte até Rua Ermenegildo Pozzobon. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 27) - Requerimento nº 596/2012, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 137/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e outras receitas e
dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 28) - Requerimento nº
597/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis
edis, para que seja incluído na ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 143/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgias eletivas e/ou de
cataratas em nosso município. Aprovado por unanimidade de votos; 29) Requerimento nº 598/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Restaurante
Ki Frango na Brasa na pessoa da Proprietária Senhora Maria Cecília Bolsan Pion,
pelo excelente trabalho realizado no Município. Aprovado por unanimidade de votos;
30) - Requerimento nº 599/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Jornal “O
Movimento” pelos 78 anos de fundação, comemorados dia 18/11/2012. Aprovado por
unanimidade de votos; 31) - Requerimento nº 600/2012, do Vereador Roberto Bruno,
e subscrito por sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson
Marquezelli, visando o envio de verba no valor de R$ 2.000.000,000 (dois milhões de
reais) para o nosso Município, visando investimentos em infra-estrutura. Aprovado por
unanimidade de votos; 32) - Requerimento nº 601/2012, do Vereador Roberto Bruno,
e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à estudante
Elizandra Jaine Schimack Felippe, pelo Prêmio Jovem Inovador, de fotografias,
oferecido pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), recebido dia 08/11/2012.
Aprovado por unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº 602/2012, do Vereador
Valdir Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Academia da Força Aérea pela realização do Open Aeronautical Pentatlhon
Championship e do 9º Campeonato Brasileiro de Pentatlo Aeronáutico, realizado entre
os dias 5 a 10/11/2012. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº
603/2012, 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 Adelina Galleni Sinotti. Neste momento, o
Vereador Roberto Bruno requereu que fizesse 1 (um) minuto de silêncio em
homenagem póstuma ao passamento do Senhor Carlos Alberto da Cunha,
estendendo o pedido a todos os Requerimentos de pesar apresentados. Colocado em
votação o Requerimento nº 603/2012, foi aprovado por unanimidade de votos; 35) Requerimento nº 604/2012, dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
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sinceras condolências pelo passamento da Senhora Alzira Bertasi das Dores.
Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 605/2012, 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 do Senhor Anderson Humberto Marucci. Aprovado por unanimidade de
votos; 37) - Requerimento nº 606/2012, 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 Holanda
Fumagalli Fernandes. Aprovado por unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº
607/2012, 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 do Senhor João Altem. Aprovado por unanimidade de
votos; 39) - Requerimento nº 608/2012, do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor João Flores. Aprovado por unanimidade de
votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno consultou o ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Em seguida, o já inscrito
Vereador Roberto Bruno usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores Natal
Furlan, Otacilio José Barreiros e Valdir Rosa. Logo após, o Vereador inscrito Otacilio
José Barreiros usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores Antonio Carlos
Duz e Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, o já inscrito Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos
Duz. A seguir, o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia que constou do seguinte: 01)
– Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 137/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos
tributários de qualquer natureza e outras receitas e dá outras providências. Foram
apresentadas as Emendas nºs: 01, 02 e 03/2012, as quais foram lidas pelo Secretário .
Em discussão, usou da palavra o Vereador Valdir Rosa. Em seguida, usou da palavra
o Vereador Natal Furlan. Novamente, usou da palavra o Vereador Valdir Rosa. Logo a
seguir, usou da palavra o Vereador Natal Furlan. Usou da palavra o Vereador Otacilio
José Barreiros. Em seguida, o Vereador Valdir Rosa usou novamente da palavra,
sendo aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. A seguir, usou da palavra o
Vereador Roberto Bruno, sendo aparteado pelos vereadores: Valdir Rosa, Juliano
Marquezelli, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Otacilio José Barreiros e
Natal Furlan. Novamente, usou da palavra o Vereador Natal Furlan, sendo aparteado
pelos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Valdir Rosa e Otacilio
José Barreiros. Usou da palavra o Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio. Em seguida usou
da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelos
Vereadores Roberto Bruno e Natal Furlan. Logo após, por fim usou da palavra o
Vereador Valdir Rosa. Colocado em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Lei nº
137/2012, foi adiada por 01 (uma) sessão, a apreciação, a pedido do Vereador
Otacilio José Barreiros. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
143/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
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objetivando parceria para realização de cirurgias eletivas e/ou de cataratas em nosso
município. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros.
Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 143/2012 foi
aprovado por unanimidade de votos. 03) – Apreciação do pedido de recebimento de
Denúncia, objeto do protocolado nº 02298, de 12/11/2012. O Sr. Presidente solicitou
ao Secretário que procedesse a leitura da Denúncia contra o Prefeito Municipal com a
abertura de Comissão Processante. Neste momento O Vereador Valdir Rosa requereu
a dispensa da leitura da Denúncia, sendo aprovado o pedido 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, portanto, este
presidente também vota. Informou ainda, 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. Usaram
da palavra os vereadores: Natal Furlan e Valdir Rosa. Colocada em votação, foi
aprovado o recebimento da Denúncia por (07X03) votos. Dando seguimento, o Sr.
Presidente informou aos vereadores que será obedecido o rito do Decreto Lei nº
201/67 e artigo 174 e seguintes do Regimento Interno, obedecida a proporcionalidade
dos partidos, sendo por sorteio a decisão para integrar a Comissão Processante.
Informou também que o Presidente não participa da Comissão Processante. Em
seguida, para acompanhar o procedimento de sorteio, convidou os vereadores Valdir
Rosa e Juliano Marquezelli para serem escrutinadores. O Sr. Presidente informou que
para o sorteio de composição da Comissão Processante será respeitada a
proporcionalidade dos partidos, considerando os partidos em que os vereadores
foram eleitos. Dando seguimento ao sorteio, os escrutinadores vereadores Valdir
Rosa e Juliano Marquezelli conferiram os papéis com os nomes dos vereadores antes
de serem colocados na caixa para sorteio. A seguir, o Sr. Presidente consultou e
convidou um membro da plateia, para retirada em sorteio do primeiro vereador a
constituir a Comissão Processante. Realizado o sorteio pelo voluntário Senhor
Ronaldo Rosa Oliveira foi comunicado pelo Presidente que foi eleito através de sorteio
o Vereador Antonio Carlos Duz - PSDB. Prosseguindo, para o segundo sorteio, o Sr.
Presidente convidou do público presente a Senhora Elisângela de Fátima Pelegrino
Mantovani, para realização do sorteio do segundo membro da Comissão Processante.
Realizado o sorteio o Sr. Presidente proclamou o resultado, sendo o Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio - PDT, o segundo membro da Comissão Processante.
Prosseguindo, e mediante a contínua conferência dos papéis com os nomes dos
vereadores para a realização dos sorteios pelos escrutinadores vereadores Valdir
Rosa e Juliano Marquezelli, o Sr. Presidente convidou do público presente o Senhor
Aparecido Tobias Mendes, para realização do sorteio do terceiro membro da
Comissão Processante. Realizado o sorteio o Sr. Presidente proclamou o resultado de
que o Vereador Roberto Bruno - PTB, foi sorteado para compor como o terceiro
membro da Comissão Processante. Ato contínuo, o Sr. Presidente declarou que de
acordo com o escrutínio realizado comporão a Comissão Processante, os vereadores:
-5-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Antonio Carlos Duz – PSDB, Hilderaldo Luiz Sumaio – PDT e Roberto Bruno – PTB. A
seguir, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para que os vereadores eleitos para
Comissão Processante se reunam sob a presidência do mais idoso, para escolha do
Presidente e Relator. Reaberto os trabalhos o Sr. Presidente procedeu a leitura da
Portaria nº 520 de 19/11/2012 e da Ata de Eleição do Presidente e Relator da
Comissão Processante. Finalizando o Sr. Presidente informou aos senhores
vereadores que o procedimento esta sendo encaminhado a Comissão Processante
para as providências do parágrafo sétimo do artigo 174 do Regimento Interno. 04) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 128/2012, de autoria do Executivo Municipal,
que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2013. Adiada a
apreciação por 1 (uma) sessão, a pedido do Vereador Otacilio José Barreiros. 05) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 138/2013, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, que visa denominar de Dirce Piva Praisler, a Praça localizada entre as Ruas
Felippe Malaman, Dr. Fariz Miguel, João Aggio Neto e Assef Jorge Assef, na Vila
Redenção, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos. 06) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 139/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que visa denominar de “José Francisco Maciel”, a Rua 12,
do Loteamento “Jardim São Valentim”, neste Município. Aprovado por unanimidade de
votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário,
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, 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. 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.

-6-

