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Ata nº 2618 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
06 de dezembro de 2010. Ao sexto dia do mês de dezembro de dois mil e dez, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2618ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, 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 2617 da
Sessão Ordinária de 29 de novembro de 2010, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. Em seguida o Senhor 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, 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) – Jornal “A Força dos Aposentados”,
Ano 04, nº 11, 11/2010; 02) – Jornal da Câmara, Ano 11, nº 2536; 03) – Convite da
Secretaria Municipal de Educação, para a Festa de Encerramento da Educação de
Jovens e Adultos, dia 06/12/2010; 04) – Convite da Escola EMEIEF “Catharina Sinotti”,
para a Cerimônia de Formatura dos alunos da Pré Escola, dia 10/12/2010; 05) –
Convite da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São
Paulo, para a Cerimônia de Abertura da Virada Inclusiva: Participação Plena 2010, dia
03/12/2010; 06) – Convite da ETEC Tenente Aviador Gustavo Klug, para o Laboratório
de Varejo do curso de Marketing, dia 03/12/2010; 07) – Ofício INT/ENG/10110121 da
Intervias, Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A, comunicando a
respeito de instalação de qualquer empreendimento às margens das rodovias que
compõem o Lote 06 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São
Paulo; 08) – Comunicado nº CM154179/2010, do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à Prefeitura
Municipal de Pirassununga (R$ 173.819,12); 09) – Comunicado nº CM154180/2010,
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de
recursos financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da EMEIEF Vila dos
Sargentos (R$ 768,90); 10) – Comunicado nº CM154181/2010, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados à Associação de Pais e Mestres da EMEIEF Catharina Sonitti (R$
1.800,00); 11) – Comunicado nº CM154182/2010, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados à Associação de Pais e Mestres da EMEIJA Abbibe Appes (R$ 1.896,60) ;
12) – Comunicado nº CM154185/2010, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à Associação de
Pais e Mestres da EMEF Prof. Iran Rodrigues (R$ 3.447,60); 13) – Telegrama do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de FAEC – Mamografia para Rastreamento Comp. 09/2010; 14) – Ofício
de Edgar Mollo, acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº
525/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, pelos votos de
pesar em razão do falecimento da Senhora Dirce de Andrade Mollo; 15) – Ofício nº
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520/2010, do Senador Alvaro Dias, em atenção ao Requerimento nº 493/2010, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, que encaminhou Moção de Repúdio à reedição
da Contribuição Promissória sobre Movimentação Financeira (CPMF), no intuito de
impedir que esta grande injustiça se concretize em desfavor da população brasileira ;
16) – Ofício nº 96174/2010, do Subsecretário da Casa Civil do Estado de São Paulo,
Flávio Nelson da Costa Chaves, em atenção ao Requerimento nº 493/2010, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, que encaminhou Moção de Repúdio à reedição da
Contribuição Promissória sobre Movimentação Financeira (CPMF), no intuito de
impedir que esta grande injustiça se concretize em desfavor da população brasileira ;
17) – Ofício GAB. nº 682/2010, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 126/2010, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, à respeito da possível realização do evento,
“Novembro Pró Rock”; 18) - Ofício GAB. nº 692/2010, do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Parecer da Comissão de Justiça,
Legislação e Redação ao Projeto de Lei nº 116/2010, que foi convertido em Pedido de
Informações, encaminhando cópia da manifestação do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga; 19) - Ofício GAB. nº 695/2010, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 124/2010, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, à respeito da aplicação do
Programa “Minha Casa, Minha Vida” no Jardim Millenium; 20) - Ofício GAB. nº
693/2010, do Secretário Municipal de Governo, solicitando a expedição de 01 (uma)
Certidão de Exercício de Cargo de Prefeito em 2009 e 01 (uma) cópia da ATA de
Posse, referente ao mesmo ano, para prestação de contas junto ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo; 21) - Ofício GAB. nº 694/2010, do Executivo
Municipal, solicitando o preenchimento da Declaração de Atendimento aos Limites
Definidos na LRF e Publicação do RGF, visando atender solicitação da Secretaria do
Tesouro Nacional / Caixa Econômica Federal, quanto a atualização do Cadastro Único
de Convênios CAUC, referente ao item 400 (Relatório de Gestão Fiscal - RGF); 22) Ofício nº 128/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu
o nº 124/2010, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no
Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. 23) - Projeto
de Lei nº 123/2010, de autoria dos Vereadores: Wallace Ananias de Freitas Bruno,
Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa
autorizar a prorrogação por mais 60 dias da Licença-maternidade às servidoras
municipais. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres. 24) - Projeto de Lei nº 125/2010, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que visa reconhecer o direito ao servidor de inscrever
dependente para fins previdenciários e de assistência médica e social. 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: 25) – Indicação nº 549/2010, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar os
reparos necessários nas ruas da Vila Santa Fé; 26) - Indicação nº 550/2010, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
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possibilidade de realizar em Pirassununga evento nos moldes da Virada da Inclusão
(Dia Internacional da Pessoa com Deficiência) realizado na capital, ou ainda solicitar a
inclusão no rol das cidades que recebem as atividades; 27) - Indicação nº 551/2010,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de estender a cobertura da entrada da EMAIC “Prof. Daniel Caetano do
Carmo”, até a grade para abrigar a chuva; 28) - Indicação nº 552/2010, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de determinar a limpeza geral das ruas do Jardim Ferrarezzi,
principalmente junto ao meio fio das ruas, tendo em vista que o mato se encontra alto
nesses locais; 29) - Pedido de Informações nº 131/2010, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, à respeito da formação de uma Comissão Municipal de Trânsito; 30) Pedido de Informações nº 132/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, à respeito do não recebimento de visitas dos Agente de Saúde no
Bairro Parque Clayton Malaman; 31) - Pedido de Informações nº 133/2010, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a
limpeza de terreno baldio localizado na Avenida Joaquim Cristóvão, trecho entre a
Rua Aristóteles de Oliveira e Rua Capitão Zacarias, Vila Santa Terezinha, lado direito
sentido Bairro. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 32) - Requerimento nº 531/2010, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para
ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 123/2010, de autoria dos
Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno, Otacilio José Barreiros e Leonardo
Francisco Sampaio de souza Filho, que visa autorizar a prorrogação por mais 60 dias
da Licença-maternidade às servidoras municipais. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 33) - Requerimento nº 532/2010, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia, para ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
124/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos
adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 34) - Requerimento nº 533/2010, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais cinco edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia, para ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
125/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa reconhecer o
direito ao servidor de inscrever dependente para fins previdenciários e de assistência
médica e social. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 35) Requerimento nº 534/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2010, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa conceder ao Padre
Lázaro Martins, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 36) - Requerimento nº 535/2010, de autoria dos Vereadores
Paulo Eduardo Caetano Rosa e Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos com o Executivo Municipal, pela realização do mutirão de cirurgia
de catarata, proporcionando a muitos pirassununguenses, melhores condições de vida
-3-

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

com a cirurgia realizada. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 37) Requerimento nº 536/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, para que
se digne viabilizar o importe de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) junto ao Ministério da Justiça para construir e equipar o Instituto Médico Legal –
IML e Instituto de Criminalística em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 38) - Requerimento nº 537/2010, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Equipe de Natação do Clube Pirassununga,
pela participação na terceira etapa do “Troféu Amigos da Natação”. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 39) - Requerimento nº 538/2010, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações à Drª. Mônica Serra por seu apoio e presença,
na premiação do Projeto “Aprendendo e Crescendo com a Leitura”, que é realizado
pela Secretaria Municipal de Educação, Diretoria de Ensino de Pirassununga e
ASSOMOGI. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 40) - Requerimento
nº 539/2010, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à 3ª Companhia
de Polícia Militar de Pirassununga pela implantação e realização do Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, bem assim pela
formatura realizada. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 41) Requerimento nº 540/2010, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
sete edis, solicitando intercessão da Gerência da Agência dos Correios de
Pirassununga, com objetivo de atender os contribuintes, no sentido de instalar um
bebedouro d´água, junto aquela Agência. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 42) - Requerimento nº 541/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Grupo AmorExigente de Pirassununga – GAEP, pela realização da grande comemoração ao seu
15º aniversário de fundação, entre os dias 18/11 e 02/12/2010. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 43) - Requerimento nº 542/2010, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Equipe Feminina de Vôlei do Clube Pirassununga, pela conquista do
Título Estadual ao Grupo de Apoio ao Doente de AIDS de Pirassununga – GAAP,
pelos trabalhos realizados em prol do “Dia Mundial de Luta conta a AIDS”, no último
dia 01/12/2010. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) Requerimento nº 543/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de
Educação e EMAIC “Prof. Daniel Caetano do Carmo”, pela realização da festa de
encerramento de ano do Ensino de Jovens e Adultos. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 45) - Requerimento nº 544/2010, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Secretaria Municipal de Esportes, na pessoa do Ilustríssimo Senhor Secretário
Alessandro Pedro Marangoni, pela realização do Campeonato Municipal de Futebol
Sênior, requerendo, outrossim, que as congratulações sejam extensivas à Equipe do
Independente Futebol Clube que sagrou-se campeã. Aprovado por unanimidade de
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votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 545/2010, de autoria dos Vereadores
Roberto Bruno e Antonio Carlos Duz, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de congratulações ao Colégio Liceu Vivere, pela realização da FECIARTE –
Feira Científica, Artística e Tecnológica, dia 20/11/2010. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 47) - Requerimento nº 546/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações à Associação Brasileira de Citricultores – Associtrus pelo empenho no
desenvolvimento da citricultura. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
48) - Requerimento nº 547/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão da Eléktro para que
informe a esta Casa quando se dará a ligação da eletricidade na Chácara localizada
no Bairro Rural do Amorim, e quais as providências que ainda serão tomadas.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 49) - Requerimento nº 548/2010,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito
edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Luís Felipe Baleia Tenuto Rossi,
visando a vinda de 02 (duas) ambulâncias para nossa cidade. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº 549/2010, de autoria dos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Natal Furlan, e subscrito por mais sete
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Olimpio André Lançone. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 51) - Requerimento nº 550/2010, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Apparecida Della Porta
Pires. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos
requerimentos o Sr. Presidente Natal Furlan consultou o Sr. Secretário, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, se havia Vereador inscrito para falar no
Expediente. Usou da palavra, o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, sendo
aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz. Em seguida, o já inscrito Vereador
Almiro Sinotti, usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores: Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Otacilio José Barreiros. Logo após, usou da palavra o Vereador
inscrito Roberto Bruno, sendo aparteado pelos Vereadores: Paulo Eduardo Caetano
Rosa e Otacilio José Barreiros. A seguir, o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, usou da palavra sendo aparteado pelos Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio
Carlos Duz, Roberto Bruno, Otacilio José Barreiros e contra aparteado pelos
Vereadores: Almiro Sinotti e Roberto Bruno. Usou da palavra, o Vereador inscrito
Wallace Ananias de Freitas Bruno, sendo aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos
Duz, Otacilio José Barreiros e Almiro Sinotti. Por fim, o já inscrito Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra. Não havendo mais Vereadores
inscritos, o Senhor Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 123/2010, de autoria dos Vereadores: Wallace Ananias
de Freitas Bruno, Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, que visa autorizar a prorrogação por mais 60 dias da Licença-maternidade às
servidoras municipais. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 124/2010, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no
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Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 125/2010, de
autoria do Executivo Municipal, que visa reconhecer o direito ao servidor de inscrever
dependente para fins previdenciários e de assistência médica e social. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Decreto Legislativo nº 10/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, que visa conceder ao Padre Lázaro Martins, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 112/2010, de autoria do Executivo Municipal,
que dispõe sobre o Orçamento do Município para o Exercício de 2011. Foram
apresentadas as Emendas nºs: 26 a 34/2010. Neste momento o Vereador Otacilio
José Barreiros, requereu que os pareceres verbais das comissões e a votação das
Emendas fossem apreciadas em bloco, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. Após a leitura das emendas pelo Secretário e pareceres
verbais favoráveis das comissões permanentes, foi colocada em votação as emendas
apresentadas, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes,
bem como, em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 112/2010. 06) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 08/2010, de autoria do Executivo
Municipal, que dispõe sobre a instituição do Programa de Incubadora de Empresas no
Município e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 116/2010, de autoria do
Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 2.526, de 21 de dezembro
de 1993, com alterações posteriores. Adiada a apreciação por 2 (duas) sessões, a
pedido do Vereador Otacilio José Barreiros. Terminada a Ordem do Dia o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na
Explicação Pessoal. Inscrito, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, usou da
palavra, sendo aparteado pelos Vereadores: Almiro Sinotti e Roberto Bruno. Por fim, o
já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, usou da palavra, sendo aparteado
pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros, Almiro Sinotti e Roberto Bruno. Não
havendo mais vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma o Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves. 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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