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Ata nº 2632 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
02 de maio de 2011. Ao segundo dia do mês de maio de dois mil e onze, às 20 horas,
na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2632ª sessão ordinária desta
Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, Hilderaldo Luiz Sumaio, Lorival César Oliveira Moraes, Natal Furlan,
Otacilio José Barreiros, Paulo Eduardo Caetano Rosa, Roberto Bruno 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 2631 da Sessão Ordinária de 25 de abril de 2011, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao
2º Secretário, Vereador Natal Furlan, ante à ausência temporária do 1º Secretário, que
procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicação e Pedido de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. A
seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Exemplar da
Revista Radis Comunicação em Saúde, nº 104, 04/2011; 02) – Revista NTU Urbano,
dição nº 162, 02/2011; 03) – Revista KPMG, Business Magazine, 04/2011; 04) – Ofício
da Secretaria Municipal da Saúde nº 49/2011, encaminhando ata referente à
Audiência Pública do 1º Trimestre de 2011, realizada nesta Casa de Leis dia
25/04/2011; 05) – Telegrama da Gerência de Vendas do Varejo Correios, a respeito do
reajuste de preços SEDEX, PAC, Coleta, Preenchimento Check List e Devolução de
Documentos, a partir de 21/04/2011; 06) – Comunicado nº CM011567/2011, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ (249.757,79); 07) – Ofício nº
137/2011, do Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, em atenção ao
Requerimento nº 157/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que agradeceu a
iniciativa do Deputado Estadual Antonio Carlos de Campos Machado, ao Projeto de
Lei, que visa incluir Pirassununga, no rol das cidades consideradas “Cidade Turística”;
08) – Ofício nº 215/2011, da Promotoria de Justiça de Pirassununga, encaminhando
cópia na íntegra de acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) de
Lei Municipal dessa Comarca; 09) – Ofício nº 21/2011, do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, encaminhando o processo TC-2510/026/07, relativo ao exame
das Contas do Exercício de 2007, apresentadas pela Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 10) – Ofício da Escola de Línguas e Cultura Anglo Americana de
Pirassununga Ltda, CCAA, sobre desconto nos cursos de Inglês e Espanhol; 11) –
Ofício da Subsecretaria de Relacionamentos com Municípios do Estado de São Paulo,
em atenção ao Requerimento nº 76/2011, de autoria de todos os Edis, referente a
implantação de uma unidade prisional em área de terras no Município de Santa Cruz
da Conceição próxima a Rodovia Anhanguera; 12) – Ofício GAB. Nº 70/2011, da
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição, em atenção ao Requerimento nº
130/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre a decisão de instalar novas
usinas nucleares, revendo, inclusive a conveniência em manter as já existentes ou dar
continuidade nas obras da Usina Angra II; 13) – Requerimento do Vereador David
Antonio Rosa, da Câmara Municipal de Tambaú, solicitando cópia do Projeto de Lei,
que dispõe sobre o desenvolvimento de política “antibullying” por instituições de
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Ensino Municipal; 14) – Requerimento do Vereador Almiro Sinotti, solicitando cópia
dos dados referentes à 39ª Audiência Pública, entregues a esta Casa de Leis pelo
Gestor do sistema de Saúde do Município, Dr. Fernando Paulo Garritano Pereira
Ramalho, por ocasião da realização da Audiência Pública da Saúde relativa ao 1º
trimestre de 2011, dia 25/04/2011; 15) – Requerimento do Vereador-Presidente
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando cópia da gravação do vídeo das
Sessões Solenes de 23/11/2007; 01/01/2005 e 01/01/2009; 16) – E-mail da Griffon
Brasil, sobre o envio das publicações remetidas conforme o publicado pelos diários
oficiais ou eletrônicos dos tribunais; 17) – Ofício nº 44/2011, do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga SAEP, solicitando uma certidão em que conste o nome do
Prefeito Municipal atual, atestando regular exercício efetivo de mandato, da posse até
a presente data, visando financiamento de empreendimentos junto ao FEHIDRO; 18)
– Ofício nº 55/2011, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis,
em atenção ao Requerimento nº 127/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, sobre a alta no preço do Etanol dos últimos meses, bem assim,
promovam urgentes e severas medidas para baratear este bicombustível, objetivando
tornar o Brasil uma potência na fabricação e utilização deste combustível; 19) – Ofício
da Intervias, Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A, comunicando o
desligamento junto a esta Concessionária, do Eng.º Roberto de Barros Calixto, bem
como, informar que o Eng.º Dalton Guerra Lage, assumirá todas as funções
desempenhadas pelo primeiro, como Diretor Superintendente, e como Diretor
Presidente responderá o Dr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho; 20) – Cartão da
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal, em atenção do Requerimento nº
129/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, visando sensibilizar
os nobres senadores da necessidade e importância em se votar proposta legislativa,
que visa estender aos produtos importados as mesmas exigências de segurança e
qualidade que são cobradas dos produtos de fabricação nacional, devendo esses
estarem também em conformidade com a Regulamentação Técnica Federal, e
garantir maior segurança aos consumidores brasileiros; 21) – Ofício nº 48/2011, da
Escola Estadual Pirassununga, solicitando a realização de Sessão, no Salão Nobre da
Escola Estadual Pirassununga, marco simbólico da Educação em nosso Município, e
que comemora o Centenário no dia 11/06/2011; 22) – Ofício GAB. nº 241/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento
nº 157/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, agradecendo a iniciativa do
Deputado Estadual Antonio Carlos de Campos Machado, ao Projeto de Lei, que visa
incluir Pirassununga, no rol das cidades consideradas “Cidade Turística”; 23) - Ofício
GAB. nº 248/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 36/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, à respeito de informações sobre o Horto Municipal e melhorias e
valorização da Guarda Municipal; 24) - Ofício GAB. nº 249/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 32/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de
informações sobre ocupação indevida de área verde entre as Ruas Lauro Wadt e José
Benedito Humberto, Jardim Verona II; 25) - Ofício GAB. nº 253/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
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nº 40/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre
todos os contratos atinentes ao imóvel da matrícula nº 11.278; 26) - Ofício GAB. nº
255/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 43/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, à respeito de informações sobre o Projeto Guri, realizado junto a Escola
“General Asdrúbal da Cunha”, Vila Pinheiro; 27) - Ofício GAB. nº 256/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento
nº 159/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, que solicitou intercessão do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, após aprovação pelo
Plenário, para que envie para esta Casa de Leis, cópia de todos os autos do processo
licitatório, inclusive capa, que deu origem à compra de área de propriedade Municipal
na Via Anhanguera, pela Firma Sotrange; 28) - Ofício nº 48/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei Complementar, que recebeu o nº 02/2011,
que visa acrescentar dispositivos na Lei Complementar nº 81, de 28 de dezembro de
2007, o Código Tributário do Município de Pirassununga e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 29) - Ofício nº 47/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 44/2011, visa estabelecer as diretrizes a serem observadas
na elaboração da Lei Orçamentária do Município para exercício de 2012 e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 30) - Ofício nº 49/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 45/2011, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação dos Estudantes e Universitários de
Pirassununga - ASEUP. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) – Projeto de Decreto Legislativo nº
02/2011, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura, que visa
aprovar as Contas da Prefeitura do Município de Pirassununga, referente ao exercício
de 2007, com Parecer Favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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: 32) – Indicação nº 165/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
recapear a Avenida Painguás; 33) – Indicação nº 166/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar o recapeamento das ruas dos Bairros: Jardins Santa Rita
e Pavesi, assim que forem concluídos os serviços de construção de galerias pluviais,
proporcionando condições de melhor trânsito nas ruas daqueles Bairros; 34) –
Indicação nº 167/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de locar o prédio onde funcionava
o COVABRA, Avenida Felipe Boller Júnior, proximidades do Posto Cidade Jardim,
visando instalação de novos cursos profissionalizantes que ainda não existem em
nossa cidade ou também para funcionar novos projetos culturais; 35) – Indicação nº
168/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de construir uma Unidade Básica de Saúde de
grande porte, em terreno do Município, localizado nas imediações da EMEIEF
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“Catharina Sinotti”, para atender a demanda da população naquela região,
proporcionando, outrossim, aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde,
condições de melhor atendimento à população; 36) – Indicação nº 169/2011, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de promover a imediata “demolição” de imóveis
abandonados que estão servindo para abrigar dependentes químicos, e prática de
atos ilícitos, que não estão sendo utilizados para as finalidades sociais e ainda
causando transtornos para os moradores vizinhos, pois nos locais imperam a sujeira,
proliferação de insetos e uso indevido de drogas, com a participação, inclusive de
menores de idade, fato que não pode fugir do controle da Administração; 37) - Pedido
de Informações nº 45/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, à respeito
da Secretaria Municipal de Segurança Pública; 38) - Pedido de Informações nº
46/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o Projeto
“Adote uma Praça”, através da Lei Municipal nº 3.106/2002; 39) - Pedido de
Informações nº 47/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre os terrenos localizados no Jardim das Laranjeiras, que são de propriedade da
COHAB de Ribeirão Preto. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 40) Requerimento nº 187/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por sete edis, solicitando intercessão do Senhor Prefeito Municipal Ademir
Alves Lindo, para que se digne encaminhar o projeto ambiental completo do Horto
Municipal a esta Casa de Leis. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 41)
- Requerimento nº 188/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA oficiando o Presidente, Senhor Luiz
Antonio Pinto Matheus, pela excelente recepção mostrada no último dia 28/04/2011,
para este Vereador. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 42) Requerimento nº 189/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, consignando votos de congratulações à laboriosa Equipe da
Unidade de Saúde da Família da Vila Redenção pelo desenvolvimento do Projeto de
Reeducação Alimentar. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 43) Requerimento nº 190/2011, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa
e Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Aldo Demarchi, visando a possibilidade de
destinar verba no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com objetivo de se
construir a tão almejada Unidade Básica de Saúde, em favor dos Munícipes
residentes nos Bairros: Jardim Verona II, Jardim Terras de San José, Jardim Kamel e
Cidade Jardim. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) Requerimento nº 191/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno e subscrito por
mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Comandante do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, Cel Cav Marcos Souto de Lima, pela
incorporação dos alunos do Curso de Formação de Sargentos de 2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº 192/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Unidade Radiológica de Pirassununga S/S. Ltda, pelos serviços
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prestados a nossa comunidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
46) - Requerimento nº 193/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações a todos os trabalhadores,
pela comemoração ao “Dia do Trabalhador”, dia 01/05/2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 47) - Requerimento nº 194/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Drª Maria Helena Dias Cabral, Médica
Pediatra da Unidade Materno Infantil, pelo excelente trabalho prestado a nossa
comunidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Em seguida, após
reassumir os trabalhos, o 1º Secretário Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, continuou
com a leitura dos requerimentos. 48) - Requerimento nº 195/2011, 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 Osmarina Silva
do Nascimento Cândido. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Wallace Ananias de Freitas
Bruno 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 pelos Vereadores Roberto Bruno e Almiro Sinotti. Por
fim, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa sendo
aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros, Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
Almiro Sinotti e Natal Furlan. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor
Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
29/2011, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre aumento de número de
vagas e criação de emprego permanente no quadro de servidores da Autarquia
Municipal. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) - Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 33/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano
Plurianual para o período de 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 03) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 34/2011, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.980, de 25 de
junho de 2010, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 04) - Segunda Discussão do Projeto de Lei
nº 35/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar abertura de crédito
adicional especial, no orçamento vigente, no valor de R$ 36.000,00, destinado a
atender inclusão de nova ação nº 2467 – Programa de Proteção Especial
“Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes”. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 05) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 38/2011, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a ressarcir despesas
com utilização de veículos automotores particulares em serviços públicos municipais.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) - Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 39/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
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
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Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente, deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma o
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. 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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