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Ata nº 2625 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
14 de março de 2011. Ao décimo quarto dia do mês de março de dois mil e onze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2625ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, 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 2624 da Sessão Ordinária de 10 de março 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 dos presentes. A
seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do
CEBRAS sobre os eventos de 03 a 06/2011; 02) – Comunicado CM005205/2011, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 291.948,42); 03) – Ofício nº 136/2011, da Delegacia
de Polícia do Município de Pirassununga, encaminhando o relatório mensal do índice
de casos esclarecidos pela Polícia Civil em Pirasununga, no mês de 02/2011; 04) –
Ofício do Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Interior de São
Paulo, encaminhando a “Pauta de Reivindicações” aprovada na 1ª Assembléia Geral
da Campanha Salarial, realizada dia 25/01/2011; 05) – Ofício nº 22/2011, do Serviço
de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP, em atenção às Indicações nºs: (33 e
36/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno); 06) – Ofício nº
29/2011, do Executivo Municipal, em atenção ao Requerimento nº 22/2011, de autoria
dos Vereadores: Otacilio José Barreiros, Almiro Sinotti, Roberto Bruno, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, sobre 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; 07) – Ofício do
Presidente da Câmara, Vereador Wallace Ananais de Freitas Bruno, encaminhando
cópia dos Balancetes e Despesas, referente ao mês de 02/2011; 08) – Ofício GAB. nº
125/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 12/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, à respeito de informações sobre a destinação ao prédio ocioso, de propriedade
da Municipalidade, presente na Vila Santa Fé; 09) – Ofício GAB. nº 128/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 17/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à
respeito de informações sobre a ocupação por criadores de cavalo e outros animais,
entre as Ruas Lauro Wadt e José Benedito Humberto, Jardim Verona II; 10) – Ofício
GAB. nº 129/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 15/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a instalação de placa
denominativa à Rua Ignêz Rosolem Alves, Jardim Millenium; 11) - Ofício nº 27/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 23/2011, que
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dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da
Constituição Federal e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 12) - Ofício nº
30/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
24/2011, que visa autorizar a Prefeitura Municipal de Pirassununga a celebrar
Convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento e
Recursos Hídricos, objetivando a elaboração de Plano Estadual de Saneamento
Básico, em conformidade com as diretrizes gerais instituídas pela Lei Federal nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 13) - Ofício nº 25/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei Complementar, que recebeu o nº 01/2011,
que visa dar nova definição ao perímetro urbano do Distrito Sede do Município de
Pirassununga e determina outras providências. 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: 14) –
Indicação nº 65/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar a limpeza geral,
das praças existentes entre o Jardim Verona e Terras de San José, colocando,
inclusive, placa com os dizeres que é proibido jogar lixo no local; 15) – Indicação nº
66/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar as reformas e ampliações
necessárias nos pontos de ônibus, nas proximidades da Câmara Municipal e esquina
Trevisan, proporcionando melhores condições para os municípes que fazem uso dos
transportes coletivo da cidade; 16) – Indicação nº 67/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de encaminhar para esta Casa, Projeto de Lei que autoriza o
pagamento parcelado dos impostos municipais que se encontram atrasados,
retroativamente desde 2010, inclusive, beneficiando todos os contribuintes que se
encontram nessa situação independentemente de já haverem parcelado suas dívidas
com o município com base em leis passadas e que não conseguiram honrar com o
pagamento das parcelas; 17) – Indicação nº 68/2011, de autoria dos Vereadores:
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de recapear todas as ruas do
Jardim Petrópolis, bem como, construir rede de águas pluviais nos locais, que após
vistoria, se constatar da necessidade; 18) – Indicação nº 69/2011, de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
dar continuidade a via pública em trecho localizado ao lado de uma madeireira, na
Avenida Duque Norte, com asfaltamento e iluminação; 19) – Indicação nº 70/2011, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar os reparos necessários no telhado da EMEIEF “Catharina
Sinotti”, sanando o problema de goteiras existentes; 20) – Indicação nº 71/2011, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de enviar a esta Casa, Projeto de Lei Autorizativo para contratação
excepcional de mão de obra, por prazo determinado, para roçada de mato, corte de
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grama, poda de plantas e de ajardinamento; 21) – Indicação nº 72/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar a poda dos galhos da árvore, plantada defronte ao
número 430 da Rua João Vieira Sardinha, Jardim São Valentim, proporcionando
melhor visibilidade para os motoristas que transitam com seus veículos pelo local; 22)
- Pedido de Informações nº 24/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito
de informações sobre à legalidade e necessidade das contratações de pessoal por
parte do Executivo Municipal; 23) - Pedido de Informações nº 25/2011, de autoria do
Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre o Centro Comercial em
Cachoeira de Emas; 24) - Pedido de Informações nº 26/2011, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, à respeito de informações sobre a Biblioteca Municipal “Chico
Mestre”; 25) - Pedido de Informações nº 27/2011, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, à respeito de informações sobre o subsídio pago aos Agentes Comunitários
da Saúde (ACSs); 26) - Pedido de Informações nº 28/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre alambrado
retirado da EMEF CAIC “Dr. Eitel Arantes Dix”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou
ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 27) - Requerimento nº 95/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, 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 23/2011, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 28) - Requerimento
nº 96/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, 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 24/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a Prefeitura Municipal de Pirassununga a
celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento
e Recursos Hídricos, objetivando a elaboração de Plano Estadual de Saneamento
Básico, em conformidade com as diretrizes gerais instituídas pela Lei Federal nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
29) - Requerimento nº 97/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por seis edis, consignando votos de congratulações à
Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã (ASA2), pelo excelente trabalho
desenvolvido em favor do Meio Ambiente. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 30) - Requerimento nº 98/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Pastoral da Criança da Paróquia São Francisco de Assis, pelos 16
anos de excelentes serviços prestados à população da Zona Norte. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 31) - Requerimento nº 99/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações a Senhora Cecília de Souza Cagliarane, pela
excelente gestão no segundo mandato como presidente da Associação dos
Moradores da Vila Redenção. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 32)
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- Requerimento nº 100/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
José Aldo Rebelo Figueiredo, visando a destinação do importe de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para a criação de um pólo empresarial na área norte do
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 33) - Requerimento nº
101/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Protógenes Pinheiro de
Queiroz visando o envio de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a criação de
áreas de lazer nos bairros Jardim Itália, Jardim Veneza, Jardim Milenium, Jardim
Anversa e Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 34) Requerimento nº 102/2011, 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 da Senhora Laura Ferraz
Nogueira. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos
requerimentos o Sr. Presidente Wallace Ananias de Freitas Bruno consultou o Sr.
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia Vereador inscrito para falar no
Expediente. Usou da palavra, o Vereador inscrito Almiro Sinotti, sendo aparteado
pelos Vereadores: Natal Furlan e Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida, o já
inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, usou da palavra. Logo após, usou
da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelos
Vereadores Natal Furlan e Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, o já inscrito
Vereador Roberto Bruno, usou da palavra 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 23/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 24/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar a Prefeitura Municipal de Pirassununga a celebrar Convênio com o Estado
de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, objetivando
a elaboração de Plano Estadual de Saneamento Básico, em conformidade com as
diretrizes gerais instituídas pela Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) - Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 22/2011, de autoria do Vereador Otacílio José Barreiros, visa
autorizar instituir a Semana “Prof. Daniel Caetano do Carmo” de Conscientização e
Prevenção às Doenças Renais Crônicas no Município de Pirassununga e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) - Segunda
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2011, de autoria de todos os Edis,
visa dar nova redação ao artigo 3º do Decreto Legislativo nº 94, de 09 de setembro de
2004. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei Complementar nº 09/2010, de autoria do Executivo Municipal, visa
alterar e acrescentar dispositivos na Lei Complementar nº 76, de 15 de fevereiro de
2007, alterada pela Lei Complementar nº 80, de 30 de novembro de 2007, que dispõe
sobre o zoneamento urbano e rural do município de Pirassununga. Retirado ante à
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ausência de pareceres das Comissões Permanentes. 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 já inscrito Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Por fim, usou da palavra o vereador inscrito Paulo Eduardo
Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros, Leonardo
Franscisco Sampaio de Souza Filho, Hilderaldo Luiz Sumaio, Antonio Carlos Bueno
Gonçalves e Natal Furlan. Não havendo mais vereadores inscritos, e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrada a presente sessão, tendo
falta da 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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