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Ata nº 2647 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
15 de agosto de 2011. Ao décimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e onze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2647ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti,
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 2646 da Sessão Ordinária de 08 de agosto 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 dos presentes. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo da Associtrus, Ano 7, nº 37, de 08 a
09/2011; 02) – Convite do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, para o
3º Congresso Brasiliense de Direito Administrativo, dia 25/08/2011; 03) – Prospecto do
IBRAP sobre os cursos nºs: 391, 431 e 435; 04) – Convite do Diálogo Interbacias,
para o “IX Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos”, de 12 a
15/09/2011; 05) – E-mail da Coopercitrus Pirassununga, encaminhando release sobre
o levantamento de população de Diaphorina Citri e a liberação de Tamarixia Radiata,
realizada no Cemitério Municipal de Pirassununga; 06) – Ofício do Prefeito Municipal
de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, encaminhando votos de
congratulações pela passagem da dada de fundação do Município de Pirassununga,
dia 06/08/2011; 07) – Informativo da Masterlegis sobre os cursos: “O Processo
Legislativo Habitual” e o “O Processo Legislativo Especial para Aumento do Número
de Vereadores”, dias 01 e 02/09/2011; 08) – Telegrama do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de FAEC
Mamografia para Rastreamento, Comp nº 05/2011, (R$ 5.580,00); 09) – Ofício
Especial do Deputado Estadual João Caramez, encaminhando mensagem de
congratulação pela passagem da data de Fundação do Município de Pirassununga,
dia 06/08/2011; 10) – Comunicado nº 03/2011, do Interlegis, informando sobre os
cursos em diferentes áreas de interesse da comunidade legislativa, de 29/08 a
30/09/2011; 11) – Ofício de Yvonne Clemente Fernandes Piva, a respeito de
informações sobre o Centro Comercial de Cachoeira de Emas, denominado “Eunice
Alves Rosa”; 12) – Ofício da Presidente do Fundo Social de Solidariedade, em
atenção ao Pedido de Informações nº 102/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre o critério utilizado pela Administração Municipal para
ajudar pessoas que tem suas casas destruídas; 13) – Cartão do Deputado Federal
Vaz de Lima, encaminhando mensagem de congratulação pela passagem da data de
Fundação do Município de Pirassununga, dia 06/08/2011; 14) – Convite do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Esportes, para a Solenidade de Homenagem aos
atletas e dirigentes que disputaram os Jogos Regionais 2011, dia 09/08/2011; 15) –
Convite do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Esportes, para a Cerimônia
de Abertura da XVIII Olimpíada de Bairros, e concurso da eleição da rainha, dia
12/08/2011; 16) – Convite da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, para o
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lançamento do livro “Com a palavra Luiz Gama”, dia 22/08/2011; 17) – Ofício nº
14/2011, do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, solicitando cópia
do relatório da CEI – Comissão Especial de Inquérito, que apurou irregularidades no
Sistema de Saúde Municipal; 18) – Requerimento de Miriam Letícia Assis Bergue,
solicitando comprovação dos serviços prestados, no período de 06/01/2006 a
17/07/2008, para fins de contagem de tempo de serviço; 19) – Ofício nº 78/2011, da
Secretaria Municipal da Saúde, encaminhando ATA referente à Audiência Pública do
2º Trimestre de 2011, realizada dia 25/07/2011; 20) – Ofício nº 51/2011, da
Procuradoria Geral do Município, encaminhando cópia do Termo de Convênio
entabulado com a UNICOC – União dos Cursos Superiores COC Ltda; 21) – Ofício nº
50/2011, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando cópia do Termo de
Convênio nº 25/2011 entabulado com a entidade Casa de São Vicente, obra unida a
Sociedade São Vicente de Paulo; 22) – Ofício GAB. nº 504/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 98/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, sobre informações à respeito da
construção da nova Unidade Básica de Saúde na Vila Santa Fé; 23) - Ofício GAB. nº
505/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Requerimento nº 461/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
que solicitou intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves
Lindo, para que envie para o Legislativo, a prestação de contas das verbas que foram
repassadas para as Entidades no ano de 2010, mês-a-mês, encaminhando os
comprovantes dos gastos efetuados e os valores que receberam as respectivas
Entidades, através dos projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal em regime
de urgência, na grande maioria; 24) – Ofício GAB. nº 501/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 100/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre informações à respeito de
possível verba disponibilizada para a APAE de Pirassununga; 25) – Ofício GAB. nº
509/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Parecer da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviço Público ao Projeto de Lei nº
109/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente. Retirado na forma do artigo 38 do
Regimento Interno; 26) – Ofício nº 115/2011, do Executivo Municipal, solicitando a
retirada do Projeto de Lei nº 111/2011, que visa autorizar o Município de
Pirassununga, a doar ao Serviço Social da Indústria (SESI), Departamento Regional
de São Paulo, o imóvel de sua propriedade, matriculado no Cartório de Registro de
Imóveis sob o nº 29.058 e dá outras providências, para novos estudos em torno da
matéria; 27) - Ofício nº 118/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de
Lei, que recebeu o nº 112/2011, que visa autorizar a Prefeitura Municipal a desafetar
imóvel que específica e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) - Ofício nº
119/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
113/2011, que visa autorizar o Município de Pirassununga-SP a doar ao Serviço Social
da Indústria (SESI), Departamento Regional de São Paulo, o imóvel de sua
propriedade, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 29.058 e dá
outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 29) - Ofício nº 120/2011 do Executivo Municipal,
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encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 114/2011, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
183.757,00 (cento e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais).
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 30) - Ofício nº 121/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 115/2011, que visa acrescentar dispositivos na Lei nº
4.049/2011, regulamentando o inciso VII criado pela Lei nº 4.093/2011, que dispõe
sobre a contratação de pessoal por tempo determinado decorrente das ações
governamentais ou sazonais. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) - Ofício nº 122/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 116/2011, que visa
autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor
de R$ 31.446,00 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais). 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: 32) – Indicação nº 323/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
reformar e ordenar a construção de uma cobertura metálica na quadra poliesportiva
do Jardim Eldorado; 33) – Indicação nº 324/2011, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instituir junto
aos canteiros centrais das avenidas da cidade as ciclovias e, na medida do possível,
de outras vias públicas, demarcando e sinalizando faixas destinadas ao trânsito
desses veículos movidos a propulsão humana; 34) – Indicação nº 325/2011, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar um evento em Pirassununga, com realização de palestras e
colheita de material para a detecção precoce de Hepatite, e posterior
encaminhamento dos pacientes portadores do vírus para tratamento; 35) – Indicação
nº 326/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar novo concurso para a
contratação de monitores de educação para suprir as necessidades de nossas
unidades educacionais; 36) – Indicação nº 327/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar o recape dos trechos esburacados na Avenida Paulo Furlan, Cachoeira de
Emas; 37) – Indicação nº 328/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de estudar junto a Secretaria Municipal
de Saúde, de criar atendimento de fisioterapia para Bairros distantes; 37) – Indicação
nº 329/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de destacar equipe para fazer
periodicamente a varrição e limpeza do Parque Clayton Malaman; 38) – Indicação nº
330/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de autorizar a colocação de lombadas
na extensão das Ruas Acácio dos Santos Júnior e Ezequiel Pereira Tangerino Filho,
Parque Clayton Malamam, para evitar que acidentes ocorram na região; 39) –
Indicação nº 331/2011, de autoria dos Vereadores: Almiro Sinotti, 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
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Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de urgentemente
reurbanizar a chamada Praça da Fepasa encaminhando os usuários de entorpecentes
e álcool para tratamento e impedindo a presença de desocupados no local; 40) Pedido de Informações nº 100/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, sobre
informações à respeito da Associação Alda Miranda Matheus – AMMA. Em seguida, o
Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 41) - Requerimento nº 490/2011, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por sete edis,
consignando votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Ademir Alves Lindo, ao Excelentíssimo Deputado Federal Nelson Marquezelli e ao
Ilustríssimo Senhor Superintendente do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga –
SAEP, Eng.º João Alex Baldovinotti, pela assinatura do convênio que possibilitará a
construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto junto ao Ribeirão do Roque.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 42) - Requerimento nº 491/2011,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Jornal “O Movimento”, pelo
editorial “Pai é preciso dar exemplo”, publicado dia 15/08/2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 43) - Requerimento nº 492/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Equipe Ventania da Secretaria Municipal de
Esportes, pela participação na 6ª Corrida Pedestre e 3ª Corrida de Inclusão Social
para pessoas com necessidades especiais, dia 31/07/2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 44) - Requerimento nº 494/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Roberto Massafera, visando o envio de
verba a ser utilizada na reforma e cobertura da quadra poliesportiva do Jardim
Eldorado. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº
494/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Antonio
Carlos de Mendes Thame, visando o envio de verba a ser utilizada na reforma e
cobertura da quadra poliesportiva do Jardim Eldorado. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 495/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando o envio de
verba a ser utilizada na reforma e cobertura da quadra poliesportiva do Jardim
Eldorado. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº
496/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, solicitando intercessão do
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vanderlei Macris, visando destinar o importe
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o “Templo de Umbanda Caboclo Tupinambá e
Vovô João de Angola”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 47) Requerimento nº 497/2011, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa
e Otacilio José Barreiros, consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal
de Esportes pelas homenagens aos atletas, técnicos, dirigentes e funcionários que
participaram da 55ª Edição dos Jogos Regionais em Barra Bonita. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 498/2011, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, para que seja consignando votos de congratulações
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com todos os Advogados e Advogadas do Brasil, principalmente aos que militam em
Pirassununga, pela passagem do “Dia do Advogado”, dia 11/08/2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 49) - Requerimento nº 500/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando
intercessão da Elektro local, visando informar os motivos da falta de energia elétrica
na Zona Norte, sobretudo, no Jardim Redentor. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 50) - Requerimento nº 501/2011, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza filho e Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Luiz César Costa. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) Requerimento nº 502/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Bartolomeu Serralvo Moreno. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 52) - Requerimento nº 503/2011, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Braz Cipriano. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 53) - Requerimento nº 504/2011, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Paulo Roberto
Ferreira Barbelli. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 54) Requerimento nº 505/2011, 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 e ao Ilustríssimo
Secretário Municipal de Educação, Prof. Orlando Bastos Bomfim, pela entrega dos
primeiros aparelhos notebooks para os professores da rede municipal de ensino, dia
09/08/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura e
discussão dos requerimentos, por força do art. 151 do Regimento Interno e
protocolado sob o nº 01907, de 02/08/2011, o Senhor Presidente convidou para
adentrar no recinto e fazer uso da Tribuna Livre o Senhor Paulo André Silva Tannús,
Presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Pirassununga, CONSEGs, que
se manifestou a respeito de informações sobre o CONSEG de Pirassununga.
Encerrada a participação na Tribuna Livre, 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 pelo Vereador Natal Furlan. Em seguida, usou da palavra o já
inscrito Vereador Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito, Paulo
Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Usou
da palavra o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo
aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. 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 inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno, sendo
aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir
os trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira Discussão do Projeto de
Resolução nº 03/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
-5-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

visa revogar o inciso III, do § 3º do artigo 62 do Regimento Interno. Adiada a
apreciação por 02 (duas) sessões, a pedido do Vereador Almiro Sinotti. Terminada a
Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito
para falar na Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa. Não havendo mais vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente, deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma os
Vereadores: Antonio Carlos Duz e Antonio Carlos Bueno Gonçalves. E para constar,
Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a presente ata, a qual é conferida por
Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que, após aprovada pelo Plenário,
segue devidamente assinada.
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