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Ata nº 2634 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
16 de maio de 2011. Ao décimo sexto dia do mês de maio de dois mil e onze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2634ª 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 2633 da Sessão Ordinária de 09
de maio 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 Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, que constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo Edição
Especial do Comitê de Bacia do Rio Mogi Guaçu, 04/2011; 02) – Boletim de
Publicações da Grifon Brasil, dia 16/05/2011; 03) – E-mail da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, agradecendo a presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
de Pirassununga, Ademir Alves Lindo; Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho; e o Presidente do Conseg de Pirassununga, Paulo André Silva Tannús,
na solenidade de apresentação da Bandeira Nacional aos novos alunos Soldados da
Polícia Militar; 04) – Requerimento do Vereador Almiro Sinotti, solicitando cópia do
Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, que visa conceder ao Padre Lázaro Martins, o título de “Cidadão
Pirassununguense”; 05) – Convite do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi
Guaçu, para a 46ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-Mogi, dia 17/06/2011; 06) –
Informativo da Masterlegis, sobre continuidade ao “Ciclo de Estudos de 2011”, com a
apresentação do Curso “O Processo Legislativo e a Administração Pública da
Câmara”, nos dias 30 e 31/05/2011; 07) – Ofício Circular EVT nº 44/2011, do Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, convidando os profissionais da
área pública, para a 22ª Convenção dos Contabilistas do Estado de São Paulo, de 17
a 19/08/2011, em Santo-SP; 08) – Ofício nº 4771, do Ministério da Defesa, em
atenção ao Requerimento nº 85/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno,que visa a reserva de dotação orçamentária e envio de referida verba
para recapeamento das ruas e construção de passeio público, todos compreendidos
na área militar; 09) – Comunicado nº CM025619/2011, do Ministério da Educação,
informando sobre a liberação de recursos financeiros destinado à Prefeitura Municipal
de Pirassununga, (R$ 1.578,06); 10) – Requerimento da Associação das Empresas de
Serviços Contábeis de Priassununga e Região, solicitando cópia do Projeto de Lei
Complementar nº 02/2011, que altera dispositivo do Código Tributário Municipal; 11) –
Ofício nº 137/2011, do Deputado Estadual Feliciano Filho, em atenção ao
Requerimento nº 173/2011, de autoria de todos os edis, que consigou votos de
congratulações e agradecimentos ao Deputado Estadual Feliciano Filho, do Partido
Verde, pela verba que destinou à Pirassununga, visando ao controle e população de
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cães e gatos; 12) – E-mail da Secretaria da Comissão de Assuntos Econômicos,
informando sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 176/2008, que dispõe sobre a
importação e o fornecimento de produtos sujeitos à Regulamentação Técnica Federal;
13) – E-mail do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicitando o
preenchimento do Questionário On Line, em atendimento ao artigo 25 de Lei
Complementar nº 709/93; 14) – Denúncia contra o Prefeito Municipal, subscrita pelo
Sr. Antonio Carlos Bueno Barbosa; 15) – Ofício GAB. nº 270/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 42/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre a
construção da Estação de Tratamento de Esgoto – E.T.E.; 16) – Ofício GAB. nº
273/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 44/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, à respeito de informações sobre a manutenção de contrato com Empresa de
Segurança e Monitoramento para vigiar os prédios públicos; 17) – Ofício nº 84/2011,
do Executivo Municipal, encaminhando mensagem aditiva ao Projeto de Lei que
estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do
Município para o exercício de 2012 e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
18) – Ofício nº 54/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 73/2011, que visa acrescentar dispositivos na Lei nº 4.049, de 16 de
março de 2011. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 19) - Ofício nº 81/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 71/2011, que visa aumentar o número
de empregos permanentes mensalistas que especifica, no quadro de servidores da
Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 20) - Ofício nº 82/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 75/2011, que visa autorizar o
Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, pela Secretaria
da Segurança Pública, delegando o exercício da competência de trânsito atribuídas ao
Município pela Lei nº 9.503/97. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) - Ofício nº 83/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 76/2011, que visa autorizar
o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 22) - Ofício nº 86/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 78/2011, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 23) - Ofício nº 87/2011 do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei, que recebeu o nº 79/2011, que visa autorizar Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
24) - Ofício nº 88/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 88/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando a execução do Programa
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de Proteção Social Básica e Especial. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 25) - Ofício nº 89/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 81/2011, que
dispõe sobre a celebração de convênio com a Universidade de São Paulo – USP, para
implantação do Centro de Inovação Tecnológica e Extensão Universitária –
Incubadora de Empresas no Campus de Pirassununga-SP. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
26) - Ofício nº 90/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 82/2011, que visa reajustar em 7% (sete por cento) os vencimentos dos
servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, com efeitos retroativos a
1º de maio do fluente ano. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) - Ofício nº 91/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 83/2011, que visa autorizar
o Poder Executivo a reajustar os recursos econômicos-financeiros transferidos aos
pensionistas beneficiários do IPESP. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) - Ofício nº 92/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 84/2011, que
visa reajustar em 7% (sete por cento) os vencimentos dos servidores ativos e inativos
do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Projeto
de Lei nº 77/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa autorizar
instituir a “Semana Municipal de Conscientização e Prevenção às Hepatites no
Município de Pirassununga e dá outras providências”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) – Projeto
de Lei nº 85/2011, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 7% os
vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a
partir de 1º de maio de 2011. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) – Projeto de Lei nº 86/2011, de
autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais – Mandato 2009/2012. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Projeto
de Resolução nº 01/2011, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar os subsídios
dos Vereadores – Legislatura 2009/2012. 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: 33) – Indicação nº
178/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a construção de calçamento
para pedestres, da rua que faz ligação entre os Bairros Jardim Morumbi e Vila
Belmiro, evitando-se acidentes, principalmente com os alunos que estudam na Escola
da Vila Belmiro e que diariamente fazem o percurso naquele trecho; 34) – Indicação nº
179/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover a pintura das faixas para
pedestres e lombadas, existentes nas ruas e avenidas, nas imediações do Jardim
Eldorado, dando maior segurança para os motoristas que por ali transitam, bem
assim, para os pedestres; 35) – Indicação nº 180/2011, de autoria do Vereador Antonio
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Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
urgentemente, reformar os pontos de ônibus existentes nas proximidades do comércio
Raul Trevisan e Câmara Municipal, dotando-os de mais bancos, iluminação e
aumentando a área coberta, proporcionando melhor conforto para os usuários do
coletivo; 36) – Indicação nº 181/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de tão logo
construir calçada ao redor da praça da Vila Belmiro; 37) – Indicação nº 182/2011, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de urgentemente, construir calçamento na Rua Porto Alegre,
Vila Belmiro, prevenindo eventuais acidentes; 38) – Indicação nº 183/2011, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de priorizar ruas com maior necessidade quando da
aplicação do recape para não cometer injustiças; 39) – Indicação nº 184/2011, de
autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar a retirada de entulhos da Rua João Baptista
Batistella, Jardim São Valentim; 40) – Indicação nº 185/2011, de autoria do Vereador
Lorival César Oliveira Moraes, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar a limpeza geral da praça do Jardim Morumbi, bem assim,
em outras praças em redor das escolas, cujas providências também devem ser
tomadas, após as devidas vistorias nos locais; 41) – Indicação nº 186/2011, de autoria
do Vereador Lorival César Oliveira Moraes, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de ordenar a fiscalização das propagandas irregulares apostas nos
pontos de ônibus do Município; 42) – Indicação nº 187/2011, de autoria do Vereador
Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar
construir calçadão e ciclovia, nas proximidades da EMEF “Prof. Próspero Grisi”, como
também dotar aquela via pública de mão única de direção, dando maior segurança
para os alunos que frequentam Estabelecimento de Ensino, quando da entrada e
saída das aulas; 43) – Indicação nº 188/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar estudo para viabilizar que Professores da Rede Municipal de Ensino
possam fazer cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, custeados pela
Municipalidade através de parcerias com Universidades, que reconhecidamente
tenham bons cursos para oferecer aos docentes. Indico ainda, um estudo para que
seja feita uma valorização dos profissionais do Magistério Municipal, sendo agregado
aos seus salários as qualificações extras que porventura possuam ou que venham a
conquistar com seus esforços através de mais estudos; 44) – Indicação nº 189/2011,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de junto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, realize
grande estudo no trânsito de Pirassununga que é um anseio antigo de nossa
população; 45) - Pedido de Informações nº 52/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações dos sanitários públicos existentes
ao lado da Câmara Municipal; 46) - Pedido de Informações nº 53/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre a realização de pequisa à respeito da
qualidade da Educação Municipal; 47) - Pedido de Informações nº 54/2011, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, sobre informações à respeito das vagas de
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estacionamento reservadas para idosos e deficientes físicos no Município; 48) Pedido de Informações nº 55/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, sobre informações à respeito de retirada da cobertura do primeiro ponto de
ônibus da Rua São Pedro; 49) - Pedido de Informações nº 56/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre informações à respeito da
cobertura do canteiro central na Avenida Duque de Caxias Norte, defronte ao Bar do
Bicoco; 50) - Pedido de Informações nº 57/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre informações à respeito da colocação de um telefone
específico para que a população faça sua denúncia em caso de descumprimento das
normas existentes em nosso Município; 51) - 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. Neste momento, o Sr. Presidente, suspendeu temporariamente os
trabalhos, para reunião com os Engenheiros da Prefeitura. Neste momento, o
Vereador Roberto Bruno, solicitou que fizesse 1 (um) minuto de silêncio em
homenagem póstuma, a Senhora Regina Amélia Campagnol Furlan, extensivos aos
demais requerimentos de pesar. Após realizado 1 (um) minuto de silêncio, seguiu-se
com a leitura dos Requerimentos: Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 52) - Requerimento nº 233/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, para que encaminhe a
programação de todos os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, desde janeiro de 2010, bem assim, especificar os valores gastos e cada
evento, inclusive anexando cópia dos certames licitatórios, na qual consta os
participantes e vencedores. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento
nº 234/2011, de autoria dos Vereadores: Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, para que a ELÉKTRO
se digne instalar mais postes de luz no Anel Viário, próximo à FATECE. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 235/2011, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por oito edis, consignando votos de
congratulações à Polícia Civil presente em Pirassununga para em nome do Delegado
Titular, Dr. Tabajara Zuliani dos Santos sejam agraciados todos os Membros e
Equipes, pelo envio mensal do relatório da instituição, apresentando índices positivos
de casos esclarecidos. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº
236/2011, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto
Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, pela passagem do “Dia da Cavalaria”, dia
14/05/2011. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 237/2011, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Roberto Massafera,
visando a vinda de uma ambulância ou carro resgate à Secretaria Municipal de Saúde
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de Pirassununga. Neste momento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho requereu que os Requerimentos nºs: 237 a 250/2011 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 237/2011 foi aprovado por
unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 238/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Roberto Massafera, visando
disponibilizar um caminhão Mercedes-Bens L-1318, com capacidade de 25 mil litros a
atender projeto de coleta seletiva de lixo. Aprovado por unanimidade de votos; 58) Requerimento nº 239/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado
Federal Antonio Carlos Mendes Thame, visando a vinda de uma ambulância ou carro
resgate à Secretaria Municipal de Saúde de Pirassununga. Aprovado por unanimidade
de votos; 59) - Requerimento nº 240/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Antonio Carlos Mendes Thame, visando disponibilizar um caminhão
Mercedes-Bens L-1318, com capacidade de 25 mil litros a atender projeto de coleta
seletiva de lixo. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 241/2011,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Antonio Duarte Nogueira
Júnior, visando a vinda de uma ambulância ou carro resgate à Secretaria Municipal de
Saúde de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
242/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Antonio
Duarte Nogueira Júnior, visando disponibilizar um caminhão Mercedes-Bens L-1318,
com capacidade de 25 mil litros a atender projeto de coleta seletiva de lixo. Aprovado
por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 243/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão da Deputada Federal Bruna Dias Furlan, visando a vinda de
uma ambulância ou carro resgate à Secretaria Municipal de Saúde de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 244/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão da Deputada Federal Bruna Dias Furlan, visando disponibilizar
um caminhão Mercedes-Bens L-1318, com capacidade de 25 mil litros a atender
projeto de coleta seletiva de lixo. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento nº 245/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado
Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio, visando a vinda de uma ambulância ou
carro resgate à Secretaria Municipal de Saúde de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 246/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio,
visando disponibilizar um caminhão Mercedes-Bens L-1318, com capacidade de 25
mil litros a atender projeto de coleta seletiva de lixo. Aprovado por unanimidade de
votos; 66) - Requerimento nº 247/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
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Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Francisco Everardo Oliveira Silva, visando a vinda de uma
ambulância ou carro resgate à Secretaria Municipal de Saúde de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº 248/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Francisco Everardo Oliveira Silva,
visando disponibilizar um caminhão Mercedes-Bens L-1318, com capacidade de 25
mil litros a atender projeto de coleta seletiva de lixo. Aprovado por unanimidade de
votos; 68) - Requerimento nº 249/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal José Ricardo Alvarenga Tripoli, visando a vinda de uma ambulância
ou carro resgate à Secretaria Municipal de Saúde de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 250/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal José Ricardo Alvarenga Tripoli, visando
disponibilizar um caminhão Mercedes-Bens L-1318, com capacidade de 25 mil litros a
atender projeto de coleta seletiva de lixo. Aprovado por unanimidade de votos; 70) Requerimento nº 251/2011, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à Cooperativa dos
Cafeicultores de São Paulo – Coopercitrus, pela inauguração do Auto Posto
Coopercitrus, dia 10/05/2011. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento
nº 252/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais nove edis, consignando votos de congratulações ao Conservatório Municipal de
Música “Cacilda Becker”, pela brilhante iniciativa na série de apresentações com seus
professores e alunos para homenagear as mães que fazem parte da escola. Aprovado
por unanimidade de votos; 72) - Requerimento nº 253/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações aos Enfermeiros pela passagem de seu dia, no último dia 12/05/2011.
Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento nº 254/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações aos organizadores da Semana de Enfermagem do Centro
Paula Souza, e que seja dado conhecimento da singela homenagem à Diretora do
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – ETEC “Ten. Av. Gustavo
Klug”, Professora Valderez Piton Heizenreider e a Coordenadora do Curso de
Enfermagem, Profª. Melina Renata Blascke Barbieri para que transmitam as
parabenizações a todos os alunos de Enfermagem do Centro Paula Souza de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento nº 255/2011,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações aos organizadores da 3ª Infotrônica do Centro
Paula Souza, e que seja dado conhecimento da singela homenagem à Diretora do
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – ETEC “Ten. Av. Gustavo
Klug”, Profª. Valderez Piton Heizenreider, para que transmita aos Coordenadores dos
Cursos de Eletrônica e Informática e a todos os alunos participantes. Aprovado por
unanimidade de votos; 75) - Requerimento nº 256/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão da
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ELÉKTRO, para que realize a poda das árvores na Rua Rio Grande do Sul, entre os
nºs: 1.400 e 1.500, Vila Brasil, eis que os galhos já estão sobre a fiação elétrica.
Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento nº 257/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações à Academia de Ginástica Olímpica Pirassununga – AGOPI, em nome
do Técnico, Prof. Marcos Antonio Fuzaro, pelas vitórias conquistadas no Troféu São
Paulo de Ginástica Olímpica dia 07/05/2011. Aprovado por unanimidade de votos; 77)
- Requerimento nº 258/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, consignando votos de congratulações aos Cavaleiros Éder Gustavo
Baldin Pagoto e Élson Marcelo Baldin Pagoto, pelo êxito de seus esforços, fizeram
uma excelente campanha no Concurso Completo de Equitação em Barretos.
Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento nº 259/2011, de autoria dos
Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Lorival César Oliveira Moraes, e subscrito por mais sete edis,
consignando 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.
Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento nº 260/2011, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais
oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Ademir de Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos; 80) Requerimento nº 261/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Dirceu Marcelino de Oliveira. Aprovado por unanimidade de
votos; 81) - Requerimento nº 262/2011, de autoria de todos os edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Regina Amélia Campagnol Furlan. Aprovado por unanimidade de votos; 82) Requerimento nº 263/2011, de autoria dos Vereadores: Antonio Carlos Bueno
Gonçalves e Roberto Bruno, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Irmã Therezinha Ignácio. 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 Almiro Sinotti, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Em seguida, o já inscrito Vereador Roberto Bruno, usou da
palavra, sendo aparteado pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros e Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Usou da palavra, o Vereador inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa usou da palavra. Em seguida, o já inscrito Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, usou da palavra. 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 pelos Vereadores: Lorival César de Oliveira Moraes e Roberto Bruno. Em
seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, e não havendo mais
Vereadores inscritos, passou a Ordem do Dia: 01) – Processo de votação para
-8-

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

recebimento da Denúncia contra o Prefeito Municipal com pedido de abertura de
comissão processante, protocolada nesta Casa sob o nº 01033 de 11/05/2011,
(Denunciante Antonio Carlos Bueno Barbosa). O Senhor Presidente solicitou ao Sr.
Secretário que procedesse a leitura da Denúncia contra o Prefeito Municipal. Neste
momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, requereu a dispensa da leitura
da Denúncia em razão dos Senhores Vereadores já terem conhecimento do assunto,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente
informou que o rito procedimental para o recebimento da Denúncia será o disposto no
artigo 174 do Regimento Interno e que o recebimento será decidido pelo voto da
maioria qualificada (2/3) dos Vereadores, onde o Presidente também vota. Declarou
que se a Denúncia for recebida pelo Plenário, nesta mesma sessão será constituída
Comissão de Investigação e Processante, com três Vereadores sorteados entre os
presentes e desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e relator.
Recusada a Denúncia, o requerimento será arquivado. Em seguida, colocou em
discussão a Denúncia. Colocada em votação, o recebimento da Denúncia foi rejeitado
por unanimidade de votos, sendo arquivada na forma do § 5º do Art. 174 do
Regimento Interno. 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 Lorival César Oliveira Moraes, sendo aparteado pelos
Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan e Antonio
Carlos Bueno Gonçalves. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Almiro
Sinotti. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Não
havendo vereadores mais 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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