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Ata nº 2621 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
14 de fevereiro de 2011. Ao décimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e onze,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2621ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, 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 Wallace Ananias de Freitas Bruno, declarou
abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2620 da Sessão Ordinária de 07
de fevereiro de 2011, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em
seguida o Senhor 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 Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do
IBRAP sobre os cursos: Capacitação Lato Sensu, Novas Turma 2011; e Licitação,
Editais e Convites; 02) – Convite do CEPLAM, para a Campanha Nacional de
Moralização do Legislativo Brasileiro, de 01 a 04/2011; 03) – Exemplar da Revista
KPMG, Auditoria e Impostos, Sinopse Contábil e Tributária 2010; 04) – Telegrama nº
18808/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros referente ao pagamento de PAB FIXO COMP 07/2010 Pirassununga, (R$
837,00); 05) – Ofício nº 176/2011, da Associação Ambiental Paiquerê, solicitando
cópias dos seguintes Projetos de Leis Complementares nºs: (02/2010 e 06/2010; que
altera o parcelamento do solo); e (09/2010, que altera o Zoneamento Urbano e Rural
do Município); 06) – Ofício nº 78/2011, da Delegacia de Polícia do Município de
Pirassununga, encaminhando cópia do relatório mensal, dando conta do expressivo
índice de casos esclarecidos pela Polícia Civil de Pirassununga no mês de 01/2011;
07) – Ofício nº 16/2011, da Secretaria Municipal da Saúde, encaminhando ATA
referente à Audiência Pública do 4º Trimestre de 2010 realizada no último dia
07/02/2011; 08) – Ofício GAB. nº 74/2011, do Secretário Municipal de Governo,
solicitando uma certidão de exercício de cargo de Prefeito e de Vice-Prefeito referente
ao exercício de 2010, para apresentação ao Tribunal de Contas; 09) - Ofício nº
10/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
10/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 832.229,31 (oitocentos e trinta e dois mil duzentos e vinte e
nove reais e trinta e um centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 10) - Ofício nº 11/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 11/2011, que
visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos às Escolas de
Samba e Bloco Carnavalesco deste Município, a título de suprimento de déficit e como
forma de incentivo à manifestação da cultura. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 11) - Ofício nº
12/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
12/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais).
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Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 12) - Ofício nº 13/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 13/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 201.228,37 (duzentos e um mil
duzentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 13) - Ofício nº
14/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
14/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 152.478,36 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e
setenta e oito reais e trinta e seis centavos). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) - Ofício nº
15/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
15/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 461.000,00 (quatrocentos e sessenta e um mil reais).
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 15) - Ofício nº 16/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 16/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 811.000,00 (oitocentos e onze mil
reais). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 16) - Ofício nº 17/2011 do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei, que recebeu o nº 17/2011, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.108.900,00 (um milhão
cento e oito mil e novecentos reais). Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) - Ofício nº 18/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 18/2011, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no
valor de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais). Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
18) - Ofício nº 19/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 19/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder premiação ao
Rei Momo e à Rainha do Carnaval de 2011. 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: 19) –
Indicação nº 13/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover a limpeza e
manutenção das áreas verdes e esportivas da Vila Redenção; 20) – Indicação nº
14/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de recapear as travessas da Vila São
Pedro; 21) – Indicação nº 15/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de sanar os
problemas de captação de águas pluviais no Loteamento Jardim Millenium; 22) –
Indicação nº 16/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade realizar a limpeza geral das
praças existentes na Zona Norte da cidade; 23) – Indicação nº 17/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo
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Municipal, verifique a possibilidade de implantar um Centro de Atenção Psicossocial,
Álcool e Drogas – CAPS A+D tendo em vista a eminente contratação de um médico
psiquiatra; 24) – Indicação nº 18/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir um
calçadão interligando o Lago Municipal “Temistocles Marrocos Leite”, com o
Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker” e Centro de Convenções,
elaborando projeto paisagístico valorizando o local, bem assim, verificando a
possibilidade de abrir a rua do outro lado do Conservatório Municipal “Cacilda Becker”
e Centro de Convenções; 25) – Indicação nº 19/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
adquirir computadores, impressoras e carros, para proporcionar aos Fiscais de Obras
e Posturas melhores condições de desenvolverem suas funções; 26) – Indicação nº
20/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de contratar mais Fiscais de Obras e Posturas
para o desenvolvimento regular das atividades que são muito importantes ao
Município; 27) – Indicação nº 21/2011, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de promover reformas necessárias no prédio do Centro Odontológico
“Dr. Paulo Sérgio Guena Marsiglio”, bem como, adquirir equipamentos para
proporcionar aos profissionais que lá desempenham suas atividades, dar um melhor
tratamento à população; 28) – Indicação nº 22/2011, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar sistema de
sobreaviso entre os motoristas da Central de Ambulâncias, para que, na ausência de
um, outro possa realizar a viagem, aumentando-se o quadro de motoristas se
necessário; 29) - Pedido de Informações nº 05/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações sobre o Horto Municipal; 30) Pedido de Informações nº 06/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, à respeito de possível reforma da Biblioteca Municipal “Chico Mestre” e da
construção de nova Biblioteca Municipal nas proximidades das futuras instalações da
Escola do SESI; 31) - Pedido de Informações nº 07/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a Associação
Nosso Desafio – ANDE. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 32 ) Requerimento nº 20/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 11/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de
recursos às Escolas de Samba e Bloco Carnavalesco deste Município, a título de
suprimento de déficit e como forma de incentivo à manifestação da cultura. Aprovado
por unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº 21/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído
na Ordem do Dia, para ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
19/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
conceder premiação ao Rei Momo e à Rainha do Carnaval 2011. Aprovado por
unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº 22/2011, de autoria dos Vereadores:
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Otacilio José Barreiros, Almiro Sinotti, Roberto Bruno, Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito pelos demais Edis, visando a criação de uma Comissão
Especial de Inquérito, a fim de apurar eventual ineficiência ou descumprimento de
ordens administrativas/contratos de trabalho nos horários de atendimento médico à
população. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Em
seguida, o Sr,. Presidente informou que para a formação de Comissão Especial de
Inquérito, à apreciação da matéria é por maioria absoluta, nos termos do inciso III,
parágrafo terceiro do artigo 62 do Regimento Interno. A seguir, foi colocado em
votação o Requerimento nº 22/2011, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em
razão da aprovação e em obediência ao requisito de proporcionalidade (Art. 16, § 12,
e Art. 32, parágrafo primeiro do Regimento Interno), o Sr. Presidente consultou às
Bancadas e nomeou os Vereadores: Otacilio José Barreiros – PTB; Natal Furlan –
PSDB; e Paulo Eduardo Caetano Rosa – PDT, para comporem à Comissão Especial
de Inquérito, devendo dentro do organismo elegerem Presidente e Relator, através de
votação. O Sr. Presidente concedeu o prazo de 120 dias para a conclusão dos
trabalhos, obedecendo no mais o que define o artigo 43 e seguintes do Regimento
Interno; 35) - Requerimento nº 23/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações aos
Membros dos “Amigos do IEP no Centenário”, que será comemorado no mês de
junho. Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 24/2011, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Dr. José Anézio Palaveri, pelo texto na
última edição do Jornal “JC Regional”, escreveu a coluna “Crônicas da Cidade”.
Aprovado por unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº 25/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis, consignando
votos de congratulações as duplas de atletas pirassununguenses que participaram do
campeonato de futevolei em Santa Rosa do Viterbo, César Ramos da Costa “Cesinha”
e Gustavo Fabrício Pavani, venceu o campeonato e a dupla Roger Rhichard Porto dos
Santos e Rogério Nascimento dos Santos conquistou o 3º lugar. Aprovado por
unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº 26/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Equipe de Mountain Bike da Secretaria
Municipal de Esportes, que conquistou o 3º lugar na classificação geral, na primeira
etapa do Campeonato Intermunicipal realizado em Monte Azul Paulista. Aprovado por
unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº 27/2011, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Grupo
de Capoeira Nativa, pela realização do 15º Batismo do Grupo Capoeira Nativa, dia
06/02/2011. Aprovado por unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº 28/2011, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, pelos 66 anos de
existência em nosso meio, comemorado dia 10/02/2011. Aprovado por unanimidade
de votos; 41) - Requerimento nº 29/2011, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos
Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Décio Bueno Júnior. Aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº
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30/2011, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Edson Eduardo Araium. Em
dicussão, usou da palavra os Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Roberto
Bruno e Otacilio José Barreiros. Colocado em discussão, o Requerimento nº 30/2011,
foi aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento nº 31/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno 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 de Castro. 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 Roberto Bruno.
Em seguida, o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou
da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz. Logo após, usou da
palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. A seguir, o já inscrito
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, usou da palavra sendo aparteado pelo
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, usou da palavra, o Vereador
inscrito Almiro Sinotti, sendo aparteado pelos Vereadores: Paulo Eduardo Caetano
Rosa, Antonio Carlos Duz e 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 11/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos às Escolas de
Samba e Bloco Carnavalesco deste Município, a título de suprimento de déficit e como
forma de incentivo à manifestação da cultura. Aprovado por (08X01) votos; 02) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 19/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder premiação ao Rei Momo e
à Rainha do Carnaval 2011. Aprovado por (08X01) votos; 03) – Discussão e Votação
Única do Veto Total aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº 125/2010, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa reconhecer o direito do servidor
de inscrever dependente para fins previdenciários e de assistência médica e social.
Em discussão, usou da palavra os Vereadores: Otacilio José Barreiros e Antonio
Carlos Bueno Gonçalves. Colocado em Discussão e Votação Única o Veto Total
aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº 125/2010, foi Rejeitado por
unanimidade de votos. 04) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
06/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa alterar dispositivo da
Lei Complementar nº 75, de 28 de dezembro de 2006, para dispor sobre instalação
elétrica, iluminação e telefônica subterrânea. Retirado por falta de pareces das
Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e Defesa do Consumidor. 05) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 07/2010, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que visa incluir dispositivo na Lei Complementar nº
72, de 12/12/2006, para dispor sobre demolição de prédios abandonados. Retirado
por falta de pareces das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e Urbanismo,
Obras e Serviço Público. 06) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 02/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa criar dispositivos na Lei nº 4.022, de 15 de
dezembro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o
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exercício de 2011. Retirado por falta de pareceres das Comissões Permanentes de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; Agricultura e Meio Ambiente; e Justiça,
Legislação e Redação. 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 04/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.315.000,00. Retirado por falta de
pareceres das Comissões Permanentes, exceto Finanças, Orçamento e Lavoura; e
Educação, Saúde Pública e Assistência Social. Terminada a Ordem do Dia o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na
Explicação Pessoal. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que assumisse a direção dos
trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Por fim, o Vereador Roberto Bruno usou
da palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, após reassumir os trabalhos, 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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