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Ata nº 2696 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
10 de setembro de 2012. Ao décimo dia do mês de setembro de dois mil e doze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2696ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
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 2695 da Sessão Ordinária de 03 de setembro de 2012, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. A seguir, 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 dos presentes.
Neste momento, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por até 5 (cinco) minutos para
colheitas de assinaturas nas proposituras. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP, sobre os cursos
nºs: 583, 584 e 586; 02) – Informativo do Portal da Informação, sobre a Lei de Acesso
à Informação Pública; 03) – Revista NTU Urbano, Edição nº 175, 07/2012; 04) –
Convite da Secretária Municipal da Saúde e Secretário Municipal de Educação, para o
“VI Fórum de Educação e Saúde de Pirassununga, dia 15/09/2012; 05) –
Requerimento do Vereado Valdir Rosa, solicitando cópia da Resolução nº 150, de
03/09/1989, bem como, da Resolução nº 167, de 19/07/2005; 06) – Requerimento do
Vereador Otacilio José Barreiros, solicitando cópia da gravação do áudio da sessão
ordinária de 27/08/2012; 07) – Requerimento do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia da gravação do áudio da sessão ordinária
de 03/09/2012; 08) – Ofício CGCRRM nº 1298/2012, do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, encaminhando cópia do expediente TC-000622/010/12; 09) – Ofício do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, solicitando informações a fim de instruir
os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0137555-45.2012.8.26.0000; 10)
– Ofício nº 181/2012, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em atenção ao
Requerimento nº 344/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que encaminhou
Moção de Apoio ao Governador do Estado de São Paulo Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin Filho e a Senhora Secretária Estadual de Agricultura e Abastecimento Mônika
Bergamaschi, para que se empenhem na aplicação dos incentivos à produção
agrícola orgânica através da qual se beneficia paulistas e meio ambiente; 11) –
Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando retificação de Certidão
recebida em 04/09/2012; 12) – Ofício do Presidente Wallace Ananias de Freitas
Bruno, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de
08/2012; 13) – Ofício GAB nº 459/2012, do Executivo Municipal e Secretária
Municipal de Governo em atenção ao Pedido de Informações nº 64/2012, de autoria
do Vereador Natal Furlan, a respeito de informações sobre a emulsão asfáltica para
serem aplicadas nas ruas e avenidas da cidade; 14) – Ofício GAB nº 460/2012, da
Secretária Municipal de Governo, solicitando cópia do termo de posse do Prefeito; 15)
– Ofício GAB nº 456/2012, do Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo
em atenção ao Pedido de Informações nº 63/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Duz, a respeito de informações sobre aquisição de medicamentos e produtos
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farmacêuticos por parte do Executivo Municipal; 16) – Ofício GAB nº 458/2012, do
Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo, comunicando a Correção da
Comunicação Interna nº 56/2012, objeto do Pedido de Informações nº 63/2012; 17) –
Ofício nº 119/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 119/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 21.116,70 (vinte e um mil, cento e
dezesseis reais e setenta centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 18) – Ofício nº 120/2012, do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 120/2012, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 17.033,43 (dezessete mil, trinta e três reais e quarenta e três
centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 19) - Ofício nº 121/2012, do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 121/2012, que visa autorizar o Poder
Executivo a suplementar em R$ 28.164,00 (vinte e oito mil, cento e sessenta e quatro
reais), as dotações orçamentárias que especifica, a fim de aditar contrato público
celebrado com a Empresa Afonso Pneus Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob nº
96.206.123/0001-52, para serviços de ressolagem de pneus. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
20) – Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2012, de autoria do Vereador Valdir Rosa,
que visa conceder ao Brigadeiro do Ar. Carlos Augusto Amaral Oliveira, 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: 21) – Indicação nº
222/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir sanitários, masculino e
feminino, junto a quadra coberta da Vila São Pedro; 22) – Indicação nº 223/2012, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de construir em Cachoeira de Emas mais
sanitários, munindo-os de fraldários como também, planejar a urbanização com
plantio de árvores, de estacionamento para motos, veículos e ônibus, dando maior
comodidade aos visitantes daquele ponto turístico; 23) – Indicação nº 224/2012, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de providenciar os reparos necessários nos
brinquedos da praça do Jardim São Fernando, inclusive troca de lâmpadas que se
encontram queimadas; 24) – Indicação nº 225/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
construir uma ante sala nos sanitários do Centro de Convenções “Prof. Dr. Fausto
Victorelli” ou solicitar que a Empresa responsável o faça; 25) – Indicação nº 226/2012,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de ativar o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), bem assim, criar um
Conselho Municipal de Cultura para nossa cidade contar com mais este instrumento
para incentivo a nossa cultura; 26) – Indicação nº 227/2012, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de a
exemplo da cidade de Torrinha realizar encontros de empresários em parceria com a
Comissão Estadual de Emprego – CEE; 27) – Indicação nº 228/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
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criar um canal de acesso junto a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária,
para que as Entidades Filantrópicas e Pessoas abnegadas possam ativamente
colaborar com a Municipalidade na defesa e proteção dos animais, notadamente,
diante do relevante e notório serviços que desenvolvem diurturnamente em favor da
população de cães e gatos de nosso município; 28) – Indicação nº 229/2012, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de estudar a implantação da proposta para a criação da chamada “Bolsa
Creche” visando solucionar a falta de vagas em creche municipal; 29) – Indicação nº
230/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de contratar engenheiros com a
finalidade de solucionarem as irregularidades existentes em muitos imóveis de nossa
cidade, para que os proprietários possam levar a registro público suas escrituras,
posteriormente às averbações, nas matrículas respectivas junto ao Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca; 30) – Pedido de Informações nº 71/2012, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, a respeito de informações sobre verba
suplementar para realização de estudo e investigação de possível contaminação do
lençol freático do Pólo Industrial “Guilherme Müller Filho”. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 31) - Requerimento nº 447/2012, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete
edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2012, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que
visa conceder ao Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 32) Requerimento nº 448/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo; à Secretária Municipal
de Saúde, Dra. Miriam Daisy Calmon Scaggion; ao Provedor da Santa de Misericórdia
de Pirassununga, Senhor Hugo Antonio Brüner e ao Presidente da APAE de
Pirassununga, Senhor Moacyr Fonseca Júnior, pela expressiva colocação de nossa
cidade obtendo o segundo menor índice de mortalidade infantil da região. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 33) - Requerimento nº 449/2012, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Associação dos Moradores da Vila Brás e Vila
Brás II – ASMOVIB, na pessoa do Presidente Helsio Rosolen, pela eleição da primeira
Diretoria e Conselho Fiscal para os próximos 2 anos de atividades. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 34) - Requerimento nº 450/2012, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações aos Comandos do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, Academia da Força Aérea, Polícia Militar, Polícia Ambiental e Corpo de
Bombeiros, pela apresentação em comemoração à Independência do Brasil, dia
07/09/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 35) - Requerimento
nº 451/2012, 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, na pessoa do Comandante CAP PM Carmo Augusto de
Oliveira Vasques, pelos excelentes trabalhos prestados ao Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 36) - Requerimento nº 452/2012, de autoria do
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Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Clube Atlético Pirassununguense, pelos 105 anos de existência,
comemorado dia 07/09/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 37)
- Requerimento nº 453/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli
visando o aproveitamento no Programa “Viver sem Limite”, utilizando-se verbas a
fundo perdido em havendo a possibilidade e/ou necessidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº 454/2012, de autoria dos Vereadores
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações ao novo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, Senhor Dimas Eduardo Ramalho. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Otacilio José Barreiros. Colocado em votação, o Requerimento nº 454/2012 foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 39) - Requerimento nº 455/2012,
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
André Carlos Mangetti. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 40) Requerimento nº 456/2012, 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 Ignês Godoy Garcia. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 41) - Requerimento nº 457/2012, 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 Olga Pavão Ramos. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 42) - Requerimento nº 393/2012, de autoria
dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves, 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, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Mário José Beltran. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a
leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador 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 já inscrito Vereador Otacilio José
Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Valdir Rosa. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelos vereadores
Roberto Bruno e Natal Furlan. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito,
Roberto Bruno, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Valdir Rosa, sendo
aparteado pelos vereadores: Otacilio José Barreiros, Natal Furlan, Roberto Bruno e
contra aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Decreto
Legislativo nº 10/2012, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa conceder ao
Brigadeiro do Ar. Carlos Augusto Amaral Oliveira, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 111/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, que visa denominar de “Primo Bernardi”, a Rua C do Loteamento “Jardim Luiz
de Castro Santos”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 115/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
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suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 25.000,00, destinado a aquisição
de parque infantil a ser utilizado no Projeto “Cuidando do Amanhã” - Vila Santa Fé.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 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. Inscrito, usou da palavra na
Tribuna o Vereador Juliano Marquezelli o qual solicitou que cópia de seu discurso
fosse encaminhado ao Executivo, sendo deferido pelo Presidente. Não havendo mais
vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por
encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma o Vereador Antonio Carlos Duz.
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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