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Ata nº 2637 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
07 de junho de 2011. Ao sétimo dia do mês de junho de dois mil e onze, às 20 horas,
na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2637ª sessão ordinária desta
Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
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 2636 da Sessão Ordinária de 30 de
maio de 2011, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, 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. A seguir, o
Vereador Otacilio José Barreiros, requereu a suspensão da sessão por até 05 (cinco)
minutos, para colheita de assinaturas das proposituras, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativos do IBRAP sobre os cursos nºs: 351,
366, 378, 383, 388, 389 e 393; 02) – Jornal a Força dos Aposentados SINDNAPI, Ano
05, nº 16, 04/2011; 03) – Jornal da Fequimfar, Ano XIV, nº 109; 04) – Revista RADIS
Comunicação em Saúde, nº 105, 05/2011; 05) – Convite do Executivo Municipal e
Secretária Municipal dos Diretios da Criança, Adolescente e 3ª Idade, para a entrega
da reforma e revitalização da Praça dos Expedicionários e inauguração da Academia
de Ginástica da Terceira Idade, dia 09/06/2011; 06) – Convite da Escola Liceu Vivere,
para o “VI Caipiro COC”, dia 11/06/2011; 07) – Convite do Centro Paula Souza, para o
Arraiá da ETEC Tenente Gustavo Klug, dia 11/06/2011; 08) – Cartão do Comandante
do Esquadrão de Demonstração Aérea, acusando e agradecendo o recebimento do
Requerimento nº 259/2011, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas
Bruno, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Lorival César Oliveira Moraes,
que consignou votos de congratulações ao Esquadrão de Demonstração Aérea –
EDA, pela passagem de seus 59 anos de alegria e animação, no último dia
14/05/2011; 09) – Ofício do Colégio Objetivo Júnior Pirassununga, agradecimento o
convite para Sessão Solene alusiva ao transcurso do Centésimo Aniversário de
Fundação da Escola Estadual Pirassununga; 10) – Ofício Circular nº 43/2011, do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a
transferência de recursos destinados à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
14.331,25); 11) – Câmara dos Deputados encaminhando Extrato dos Recursos do
Orçamento da União pagos à Pirassununga, (R$ 7.599.468,66); 12) – E-mail da
Coordenadoria do Campus de Pirassununga, Universidade de São Paulo,
comunicando a ausência de seu Coordenador e Vice-Coordenadora na Sessão
Solene em comemoração do “Dia da Comunidade Italiana”; 13) – Ofício da
Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Pirassununga e Região,
apresentar voto favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa sobre a alteração do Código Tributário Municipal; 14) –
Ofício da Clínica Veterinária Ricardo, apresentar o relatório mensal dos trabalhos
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realizados no mês de 05/2011; 15) – Informativo do Centro Municipal de Treinamento
SENAI, sobre a abertura de inscrições para os cursos gratuitos: Tecnologia de
Soldagem Processo TIG e MAG; Refrigeração, Ar Condicionado Residencial e
Comercial; e Manutenção de Máquina de Confecção; 16) – E-mail da Câmara
Municipal de Bebedouro, encaminhando os Ofícios nºs: (13/2011, Moção de
Preocupação, sobre as mudanças na estrutura da Segurança Pública, que deve afetar
as 645 cidades paulistas e a forma da trabalhar das duas polícias estaduais);
(17/2011, Moção de Reconhecimento e Felicitações, ao Dr. Jorge Roberto Pagura pela
sua brilhante carreira como profissional da área médica e atuação na área desportiva,
e pela merecida escolha como Secretário Estadual de Esportes, Lazer e Juventude);
(19/2011, Moção de Apelo, para que não concedam a medida cautelar solicitada pela
Procuradoria Geral da República na ADI 4530, contra expressões contidas na Lei nº
12.009/09 (regulamenta as profissões de mototaxista e de motofrete no Brasil); e
(26/2011, Moção de Apelo, para que envidem esforços para revogar ou revisar o prazo
previsto no Decreto nº 7418/2010, que prorroga a validade dos restos a pagar nãoprocessados inscritos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, pois o atual prazo
estipulado em 30/04/2011 trará prejuízos irreparáveis aos municípios); 17) –
Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde, referente ao pagamento de Teto Municipal da Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Comp. 05/2011, (R$ 328.838,38); 18) – Ofício
nº 171/2011, da Secretaria do Estado da Segurança Pública, em atenção ao
Requerimento nº 86/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
que encaminhou Moção de Repúdio aos atos abusivos divulgados pela mídia,
cometidos no 25º Distrito Policial de São Paulo; 19) – Ofício nº 24/2011, do Lar das
Crianças do Menino Deus, em atenção ao Requerimento nº 301/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que consignou votos de congratulações
ao Lar das Crianças do Menino Deus, pelo recebimento do Prêmio “OAB em Prol da
Cidadania”, dia 20/05/2011; 20) - Ofício GAB. nº 328/2011, do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 50/2011,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre informações à
respeito do Bairro Rural Itupeva; 21) – Ofício GAB. nº 347/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº
234/2011, de autoria dos Vereadores: Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que a ELÉKTRO se digne instalar mais postes de luz
no Anel Viário, próximo à FATECE; 22) – Ofício GAB. nº 348/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 58/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre
informações à respeito da extinção de 3 horários de traslado (6:15; 12:40; e 16:40
horas) que a Permissionária de Transportes coletivos de nossa cidade, Viação
Pirassununga Ltda, realiza dentro do Campus da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos – USP Pirassununga; 23) – Ofício GAB. nº 349/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento
nº 272/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que solicitou
intercessão da Eléktro, visando instalar na Rua Duílio Benine, Jardim das Laranjeiras,
postes de iluminação por ser uma questão de segurança aos locais; 24) – Ofício GAB.
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nº 352/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, solicitando
cópia de 1 (uma) certidão do Termo de Posse do Senhor Prefeito; 25) – Ofício GAB. nº
346/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, solicitando a
expedição de 02 (duas) cópias do Termo de Posse de Prefeito; 26) - Ofício nº 52/2011
do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 93/2011, que
dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
27) - Ofício nº 97/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 94/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar
no orçamento vigente, no valor de R$ 1.252.488,00 (um milhão, duzentos e cinquenta
e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) - Ofício nº
98/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
91/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 517.000,00 (quinhentos e dezessete mil reais). Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
29) - Ofício nº 100/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 95/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a proceder a remissão de
débitos tributários do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 30) - Ofício nº 99/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 92/2011, que visa autorizar o Poder
Executivo a desapropriar áreas de terras que específica e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 31) – Ofício nº 96/2011, do Executivo Municipal, encaminhando novos
esclarecimentos em torno da matéria, referente o Projeto de Lei Complementar 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, para
melhor compreensão dos motivos que originaram as alterações propostas, servindo
os mesmos como complemento da justificativa do respectivo projeto; 32) – Projeto de
Lei nº 96/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
que visa denominar de “Professor Claudionor Fernandes de Lima”, a praça localizada
nas confluências das Ruas Duílio Vaisechi, Henrique Táboas Bernardez e Geraldo
Goze, Jardim Petrópolis, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 33) – Projeto de Decreto
Legislativo nº 06/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
visa conceder ao Senhor Lourival Alves Viana, o título de “Honra ao Mérito”.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 34) – Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2011, de autoria do Vereador
Almiro Sinotti, que visa conceder ao Jornalista José Doniseti Gildo, o título de
“Cidadão Pirassununguense”. 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: 35) – Indicação nº
210/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de providenciar o término do banheiro
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construído junto ao Cemitério Municipal, para uso dos servidores que lá trabalham,
terminando as instalações elétricas do chuveiro, colocação de box e também assentos
nos vasos sanitários; 36) – Indicação nº 211/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
destacar um zelador para cada sanitário, lavando o local com frequência, pois o local
é bastante usado pelos Municípes; 37) – Indicação nº 212/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de acionar o Departamento de Estradas de Rodagem – D.E.R. E
Concessionária Intervias para que dêem manutenção necessária naquele trevo,
efetuando o corte dos bambus lá existentes, que atrapalha a visão dos motoristas que
trafegam por aquele local; 38) – Indicação nº 213/2011, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de promover a sinalização de trânsito nas proximidades do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – ETEC “Ten. Av. Gustavo Klug” e
Chevrolet Ritmo, de onde foram retiradas as lombadas, com colocação de placas,
pintura no asfalto ou até mesmo instalação de um semáforo impondo limite de
velocidade de 40 km por hora, sob pena de multas de trânsito; 39) – Indicação nº
214/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de dotar a Rua Martimiano dos Santos,
conexão com a Rodovia SP-225, com placas de trânsito do tipo, “PARE” e “PERIGO”,
propiciando aos condutores de veículos, maior segurança quando trafegando por
aquele local; 40) – Indicação nº 215/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
adequar o trânsito entre a Avenida Capitão Antonio Joaquim Mendes e Rua 13 de
Maio, defronte ao Departamento de Estradas e Rodagem – D.E.R.; 41) - Indicação nº
216/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar em nossa cidade, um
projeto nos moldes do que já está funcionando com sucesso na cidade de
Jaboticabal/SP; 42) - Indicação nº 217/2011, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de imediata
fiscalização, em regime e mutirão, dos logradouros na área central da cidade,
notificando os proprietários omissos para que proceda a regularização das calçadas
fronteiriças de seus estabelecimentos, sob a pena da lei, inclusive do Poder Público,
realizar as obras necessárias às expensas do proprietário infrator; 43) - Indicação nº
218/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de construir uma praça no entroncamento dos
Bairros Jardim Terras de San José e Jardim Verona II, munindo-a de equipamentos
para ginástica, que servirá para os moradores dos Bairros, e ainda também os
moradores da Vila Brasil, Jardim Kamel e outros moradores de Bairros próximos; 44) Indicação nº 219/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar as irrigações das
mudas de árvores que foram recentemente plantadas na Praça Municipal “Adolpho
Pajolli”, na Rua José Peres, entroncamento dos Bairros Jardim Morumbi e Jardim
Brasília, pelo menos, três vezes por semana, principalmente no início do
desenvolvimento das mesmas; 45) - Indicação nº 220/2011, de autoria do Vereador
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Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de repassar verba de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o
Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”, visando a compra de
instrumentos musicais, que ajudarão os professores e melhorar ainda mais, o
aprendizado dos alunos; 46) - Indicação nº 221/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
encaminhar a esta Casa de Leis, Ante Projeto de Lei, visando criar uma Corregedoria
para a Guarda Municipal e uma Ouvidoria no mesmo órgão para receber
manifestações sobre todos os serviços prestados pela Municipalidade; 47) - Indicação
nº 222/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de atender o pedido dos moradores próximo os cruzamentos
da Rua dos Andradas com a Rua Coronel Franco e Avenida Painguás, que solicitam
providências da Administração, com relação ao tráfego de veículos naqueles
cruzamentos, onde são constantes os infortúnios; 48) - Pedido de Informações nº
62/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre os
valores das verbas de adiantamento que todas as Secretarias Municipais possuem;
49) - Pedido de Informações nº 63/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, à respeito de informações sobre as obras de galerias pluviais na Rua São
Paulo, Jardim Santa Rita; 50) - Pedido de Informações nº 64/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre a possibilidade de convênio com o
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI. Em seguida,
o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 51) - Requerimento nº 307/2011, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 40/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que 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; 52) - Requerimento nº 308/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 41/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que 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; 53) - Requerimento nº 309/2011, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 42/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial, no valor de R$ 9.085.747,22, destinado a atender inclusão de nova
ação nº 1422 – Obras de Captação de Água Bruta do Ribeirão do Roque e
Implantação de Adutora até a ETA2 no Orçamento vigente. Aprovado por unanimidade
de votos; 54) - Requerimento nº 310/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 70/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que 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; 55) - Requerimento nº 311/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
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Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 71/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que 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; 56) - Requerimento nº 312/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 72/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar abertura de crédito adicional especial, no orçamento vigente, no
valor de R$ 50.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 2468 – Auxílios
Despesas de Capital - APAE. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento
nº 313/2011, de autoria do Vereador Roberto, 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
91/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 517.000,00, destinado a
atender despesas com contratação de mão de obra de primeira qualidade, para
reforma e ampliação da Biblioteca Municipal “Chico Mestre”. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 314/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, para
que seja na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
92/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
desapropriar áreas de terras que especifica e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 315/2011, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 93/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 316/2011, de autoria dos
Vereadores Hilderaldo Luiz Sumaio e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito
por mais seis edis, solicitando intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Ademir Alves Lindo, para que se digne encaminhar os mapas de
loteamentos já aprovados com ruas ainda não denominadas. Aprovado por
unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 317/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo,
Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Eng.º Edy
Augusto de Oliveira, Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços,
José Salvador Fusca Machado, ao Diretor Geral do Colégio John Kennedy, Padre
Humberto Capobianco e à Diretora Pedagógica do Colégio John Kennedy, Senhora
Marilza Arcanjo Rodrigues, pela comemoração do “Dia Mundial do Meio Ambiente”.
Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 318/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Maestro Umberto Urban, que presenteou
Pirassununga com a criação de um Hino do Centenário da Escola Estadual
“Pirassununga”. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 319/2011,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis
edis, consignando votos de congratulações ao Senhor Nicola Di Gregório, pelo
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belíssimo discurso tão bem proclamado por Adrien Jackson Ferraz Nogueira, ao “Dia
da Comunidade Italiana”, no último dia 30/05/2011. Aprovado por unanimidade de
votos; 64) - Requerimento nº 320/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações a
Senhora Rosa Maria Clagnan Colombari, Presidente da Associazone Giuliani Del
Mondo, pela homenagem apresentada a Comunidade Italiana. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 321/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Senhor Walter Rizzi, pelo plantio com as
próprias mãos cerca de 3 mil árvores em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 66) - Requerimento nº 322/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações solicitando intercessão do Ministério Público da Comarca de
Pirassununga, visando sanar os problemas na Rua Dr. Ivo Xavier Ferreira, Vila São
Pedro, segundo informações instalou-se uma verdadeira “kracolândia” nos ônibus
abandonados na antiga Empresa Solares, invocando a participação de outros órgãos
de segurança e fiscalização se entender necessário. Aprovado por unanimidade de
votos; 67) - Requerimento nº 323/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando à Deputada
Estadual Analice Fernandes, para que interceda junto ao Governador do Estado de
São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que não seja instalada a
unidade prisional próximo ao nosso Município. Neste momento, o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que os Requerimentos nºs: 323 a
340/2011, a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo
assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, o
Requerimento nº 314/2011 foi aprovado por unanimidade de votos; 68) Requerimento nº 324/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando à Deputada Estadual Célia
Leão, para que interceda junto ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José
Rodrigues Alckmin Filho, para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao
nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº
325/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, solicitando ao Deputado Estadual Celino Cardoso, para
que interceda junto ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues
Alckmin Filho, para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 326/2011, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, solicitando ao Deputado Estadual Fernando Capez, para que interceda
junto ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho,
para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado
por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 327/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Estadual João Camarez, para que interceda junto ao
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que
não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado por
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unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 328/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando à Deputada Estadual Maria Lúcia Amary, para que interceda junto ao
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que
não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 72) - Requerimento nº 329/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Estadual Mauro Bragato, para que interceda junto ao
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que
não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 73) - Requerimento nº 330/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Estadual Orlando Morando, para que interceda junto ao
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que
não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 74) - Requerimento nº 331/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Estadual Roberto Massafera, para que interceda junto ao
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que
não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 75) - Requerimento nº 332/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Federal Antonio Carlos de Mendes, para que interceda junto
ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para
que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 76) - Requerimento nº 333/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Federal Antonio Duarte Nogueira Júnior, para que interceda
junto ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho,
para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado
por unanimidade de votos; 77) - Requerimento nº 334/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando à Deputada Federal Bruna Dias Furlan, para que interceda junto ao
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que
não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 78) - Requerimento nº 335/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio, para que interceda
junto ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho,
para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado
por unanimidade de votos; 79) - Requerimento nº 336/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Federal Francisco Everardo Oliveira Silva, para que interceda
junto ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho,
para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado
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por unanimidade de votos; 80) - Requerimento nº 337/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Federal José Carlos Vaz de Lima, para que interceda junto ao
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que
não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 81) - Requerimento nº 338/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Federal José Ricardo Alvarenga Tripoli, para que interceda
junto ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho,
para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado
por unanimidade de votos; 82) - Requerimento nº 339/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando ao Deputado Federal Luiz Fernando Arantes Machado, para que interceda
junto ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho,
para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado
por unanimidade de votos; 83) - Requerimento nº 340/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando à Deputada Federal Mara Cristina Gabrilli, para que interceda junto ao
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que
não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 84) - Requerimento nº 341/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão ao
responsável pela entrega de correspondências em Pirassununga, para que se digne
responder a razão da demora na entrega de cartas no Jardim Verona II e quando o
serviço será normalizado, esclarecendo as providências a serem tomadas. Aprovado
por unanimidade de votos; 85) - Requerimento nº 342/2011, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais
cinco edis, consignando votos de congratulações à Associação Nosso Desafio
Pirassununga – ANDE, na pessoa de sua Presidente, Senhora Denise Aparecida
Fiochi Locali, pela apresentação musical com os alunos atendidos, no mês das mães.
Aprovado por unanimidade de votos; 86) - Requerimento nº 343/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Arnaldo Jordy Figueiredo (PPS-PA), para solicitar a
criação de um grupo de trabalho para acompanhar a investigação sobre assassinato
de ambientalistas ocorrido no Estado do Pará. Aprovado por unanimidade de votos;
87) - Requerimento nº 344/2011, de autoria de todos os edis, consignando votos de
congratulações à Escola Estadual “Pirassununga”, pelo Centenário de existência,
vitórias e recomeços. Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento nº
345/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Prof. Benedicto Pinheiro de Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos; 89) Requerimento nº 346/2011, de autoria dos Vereadores Almiro Sinotti e Roberto Bruno,
e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Eliseu Pavão. Aprovado por unanimidade
de votos; 90) - Requerimento nº 347/2011, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e
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Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Prof. Jarves
Moreira. Aprovado por unanimidade de votos; 91) - Requerimento nº 348/2011, de
autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Roberto Bruno, Natal Furlan e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e
subscrito por mais três edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor José Camilo Lanzoni. Aprovado por
unanimidade de votos; 92) - Requerimento nº 349/2011, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Izidoro Penteado.
Aprovado por unanimidade de votos; 93) - Requerimento nº 350/2011, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno, Almiro Sinotti e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e
subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor José Tavelini. Aprovado por unanimidade de
votos; 94) - Requerimento nº 351/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luiz Carlos Vieira
de Souza. Aprovado por unanimidade de votos; 95) - Requerimento nº 352/2011, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Marcionilo Bergue. Aprovado por unanimidade de votos; 96) - Requerimento nº
353/2011, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Almiro
Sinotti, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria José Bruno Trevisan.
Aprovado por unanimidade de votos. 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, usou da palavra o já
inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelo Vereador
Otacilio José Barreiros. Logo após, dispensou o uso da palavra o Vereador inscrito
Almiro Sinotti. Em seguida, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves
usou da palavra. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Não
havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente, passou a Ordem do Dia: 01)
– Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 40/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que 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. Neste momento, o
Vereador Roberto Bruno requereu que os Projetos de Leis nºs: 40, 41 e 42/2011, a
votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, o Projeto de Lei nº
40/2011 foi aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 41/2011, de autoria do Executivo Municipal, que 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. 03) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 42/2011, de autoria do Executivo
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Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, no
valor de R$ 9.085.747,22, destinado a atender inclusão de nova ação nº 1422 – Obras
de Captação de Água Bruta do Ribeirão do Roque e Implantação de Adutora até a
ETA2 no Orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 70/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que 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. Neste momento, o Vereador Roberto Bruno requereu que os Projetos de Leis
nºs: 70, 71 e 72/2011, a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar
do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, o
Projeto de Lei nº 70/2011 foi aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 71/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que 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. 06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 72/2011, de autoria
do Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional especial, no
orçamento vigente, no valor de R$ 50.000,00, destinado a atender inclusão de nova
ação nº 2468 – Auxílios Despesas de Capital - APAE. Aprovado por unanimidade de
votos. 07) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 91/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 517.000,00, destinado a atender despesas com
contratação de mão de obra de primeira qualidade, para reforma e ampliação da
Biblioteca Municipal “Chico Mestre”. Aprovado por unanimidade de votos. 08) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 92/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a desapropriar áreas de terras que
especifica e dá outras providências. Retirado por falta de pareceres das Comissões
de: Urbanismo, Obras e Serviço Público; Agricultura e Meio Ambiente; Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana. 09) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
93/2011, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Política Municipal do
Idoso, e dá outras providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2011, a qual foi lida
pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Em discussão, usou da palavra o Vereador Roberto Bruno. Colocado em Primeira e
Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 93/2011, foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes, bem como, a Emenda apresentada. 10) – Discussão e Votação
Única do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011, de autoria da Comissão de
Finanças, Orçamento e Lavoura, que visa aprovar as Contas da Prefeitura Municipal
de Pirassununga, referente ao exercício de 2007, com Parecer Favorável do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo. Neste momento, o Sr. Presidente, solicitou ao 1º
Secretário, que procedesse a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento
e Lavoura. Logo após a leitura do parecer, o Sr. Presidente, informou que foi
convidado o Chefe do Executivo, para apresentar ampla defesa, inclusive para
manifestar-se nesta Sessão Ordinária. Colocado em discussão e votação única o
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011 foi aprovado por unanimidade de votos,
ficando mantido o Parecer do Tribunal de Contas. 11) – Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 87/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo
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a celebrar convênio com o Centro Pirassununguense de Assistência à Infância – CPAI.
Neste momento, o Vereador Roberto Bruno requereu que os Projetos de Leis nºs: 87,
88 e 89/2011; Projeto de Resolução nº 02/2011; e Projetos de Decretos Legislativos
nºs: 03, 04 e 05/2011, a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria estar
em Segunda Discussão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo,
o Projeto de Lei nº 87/2011 foi aprovado por unanimidade de votos. 12) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 88/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Lar das Crianças do Menino
Deus. Aprovado por unanimidade de votos. 13) - Segunda Discussão do Projeto de
Lei nº 89/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a União Municipal Espírita de Pirassununga – UMEP. Aprovado
por unanimidade de votos. 14) – Segunda Discussão do Projeto de Resolução nº
02/2011, de autoria da Mesa Diretora e Vereador Otacilio José Barreiros, que visa
autorizar a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias da Licença-maternidade às
Servidoras da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos. 15) - Segunda
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2011, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, visa conceder ao Dr. Esleibe Ghion, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos. 16) - Segunda Discussão do
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, visa
conceder a Profª. Ignez Amélia de Moraes Ghion, o título de “Cidadã
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos. 17) - Segunda Discussão do
Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, visa conceder a SD PM Angela Carla Danielli, o título de
“Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade de votos. 18) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 44/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa estabelecer as
Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para
o exercício de 2012 e dá outras providências. Foram apresentadas as Emendas nºs:
01 e 02/2011, as quais foram lidas pelo Secretário e receberam pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto
de Lei nº 44/2011, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, bem como,
as Emendas apresentadas. 19) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar
nº 02/2011, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia
Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o Vereador
inscrito, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Por fim, o já inscrito Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, usou da palavra. Não mais havendo 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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