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Ata nº 2656 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
17 de outubro de 2011. Ao décimo sétimo dia do mês de outubro de dois mil e onze,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2656ª 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 2655 da Sessão Ordinária de 10 de outubro 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. Neste momento o Sr.
Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno suspendeu a sessão por até
03 (três) minutos, para colheita de assinaturas nos requerimentos. Reaberto os
trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto
do IBRAP sobre os cursos nºs: 383, 393, 435 e 437; 02) – E-mail do Instituto de
Direito Público Municipal, IDPM, sobre os cursos para 09 a 10/2011; 03) – Revista do
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, CRMV-SP, Ano
XVII; 04) – Convite do Executivo Municipal, para a Inauguração da Creche Municipal
“Prof. Jayme Antonio Montanheiro”,dia 26/10/2011; 05) – E-mail da Câmara Municipal
de Bebedouro, encaminhando Moção de Apelo nº 70/2011, de autoria do Vereador
José Baptista de Carvalho Neto, sobre a tramitação e a aprovação do Projeto de Lei
nº 237/2011, que dispõe sobre a inclusão das entidades paulistas de defesa e
proteção animal, sem finalidades lucrativas, nos benefícios do Programa de Estímulo
à Cidadania Fiscal do Estado (Nota Fiscal Paulista); 06) – Requerimento de Antonio
Ademir Naressi, solicitando informações e documentos; 07) – Comunicado nº
CM206991/2011 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Associação de Pais e Mestres EEPG Prof. Dr. René Albers, (R$
6.444,30); 08) – Comunicado nº CM206990/2011 do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres Profª.
Therezinha Rodrigues, (R$ 6.433,20); 09) – Comunicado nº CM206989/2011 do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Associação
de Pais e Mestres Escola de 1º Grau Coronel Franco, (R$ 3.456,00); 10) –
Comunicado nº CM206985/2011 do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres EE Pirassununga, (R$
27.722,20); 11) – Comunicado nº CM206986/2011 do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres
Escola Estadual 1º Grau Eloi Chaves, (R$ 1.812,60); 12) – Comunicado nº
CM206988/2011 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Prof.ª Osmarina
Sedeh Padilha, (R$ 6.656,40); 13) – Comunicado nº CM206987/2011 do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e
Mestres da Escola Estadual Dr. Manoel Jacintho Vieira de Moraes, (R$ 6.719,40); 14)
– Comunicado nº CM206992/2011 do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da ETE Pirassununga, (R$
2.379,60); 15) – Comunicado nº CM206982/2011 do Ministério da Educação,
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informando a liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da
EEPG Prof. Henrique Ferreira dos Reis, (R$ 3.565,20); 16) – Comunicado nº
CM206981/2011 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga , (R$ 178.130,53); 17) –
Comunicado nº CM206983/2011 do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da EEPG Prof. Henrique
Ferreira dos Reis, (R$ 9.570,60); 18) – Comunicado nº CM206984/2011 do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e
Mestres da EEPG Prof. Henrique Ferreira dos Reis, (R$ 7.821,00); 19) – Ofício de
Aparecida Donizetti da Silva, sobre reclamações da Unidade de Saúde do Jardim das
Laranjeiras; 20) – Ofício de Carina Oliveira Sousa, acusando o recebimento do
Requerimento nº 595/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que encaminhou votos de pesar pelo passamento da Jovem Rafaela
Oliveira Sousa Dias; 21) – Ofício nº 688/2011, do Ministério de Minas e Energia, em
atenção ao Requerimento nº 130/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que
sobre a decisão de instalar novas usinas nucleares, revendo, inclusive a conveniência
em manter as já existentes ou dar continuidade nas obras da Usina Angra II ; 22) –
Ofício nº 37/2011, da CIESP São Carlos, em atenção ao Requerimento nº 573/2011,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, que encaminhou Moção de Apoio à Campanha
“Energia a Preço Justo”, na qual se busca apoio popular para redução nos preços da
energia elétrica; 23) – Ofício nº 607/2011-3, do Ministério Público do Estado de São
Paulo, em atenção ao Requerimento nº 603/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre informações às providências e
requerimentos expedidos para auxiliar na resolução às carcaças de ônibus
abandonadas na Vila São Pedro; 24) – Ofício da Clínica Veterinária Ricardo,
encaminhando o relatório mensal do mês de 09/2011; 25) – Ofício nº 518/2011, da
Delegacia de Polícia do Município de Pirassununga, encaminhando o relatório mensal,
dando conta do expressivo índice de casos esclarecidos pela Polícia Civil deste
Município no mês de 09/2011; 26) – Ofício GAB nº 622/2011, do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 116/2011,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a falta de acesso
gratuito do deficiente visual à informática e internet no Município; 27) - Ofício nº
139/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 04/2011, que dispõe sobre empreendimentos habitacionais de interesse
social agrupados verticalmente e estabelece outras normas. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
28) - Ofício nº 140/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 138/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar
no orçamento vigente, no valor de R$ 33.786,44 (trinta e três mil, setecentos e oitenta
e seis reais e quarenta e quatro centavos), destinado a atender despesas do Fundo
Social de Solidariedade, relativas à aquisição de fralda geriátrica descartável e
contratação de serviços odontológicos não disponibilizados na Rede Municipal de
Saúde. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 29) - Ofício nº 141/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 139/2011, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
50.995,00 (cinquenta mil, novecentos e noventa e cinco reais), destinado a atender
despesas da Secretaria Municipal de Promoção Social, relativas à aquisição de cestas
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básicas distribuídas a famílias carentes Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) - Ofício nº 142/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 140/2011, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no
valor de R$ 65.508,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos e oito reais), destinado a
atender despesas relativas à aquisição de gêneros alimentícios para o Programa
Segundo Tempo da Secretaria Municipal de Esportes. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) - Ofício nº
143/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
141/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 331.652,00 (trezentos e trinta e um mil e seiscentos e
cinquenta e dois reais), destinado a atender despesas com aquisição de gêneros
alimentícios para utilização na Cozinha Comunitária. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) - Ofício nº
144/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
142/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente e dá outras providências, no valor de R$ 73.477,67 (setenta e três mil
quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), destinado a atender
despesas relativas ao repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações a seguir foram
encaminhadas ao Executivo Municipal: 33) – Indicação nº 404/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de colocar pedrisco ou mesmo realizar a pavimentação no local onde é
realizada a Feira Livre da Vila Redenção; 34) – Indicação nº 405/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de orientar os médicos para receitarem remédios da rede pública ou
indicarem essa opção, tudo após distribuir a cada médico uma listagem dos remédios
distribuídos; 35) – Indicação nº 406/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir
na Vila Brás, pistas de skate, bicicross e patins em atenção aos reclamos dos
munícipes; 36) – Indicação nº 407/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de dotar a
esquina da Rua dos Paturis, que dá acesso ao Conservatório Municipal de Música
“Cacilda Becker”, de placas sinalizadoras de trânsito, bem assim, faixas para
pedestres, visando dar maior segurança para motoristas e pedestres que trafegam
pelo local; 37) – Indicação nº 408/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de adquirir
imóvel para instalar o Centro de Referência a Criança e ao Adolescente – CRICA de
nossa cidade, tendo em vista que há verba específica para a aquisição; 38) –
Indicação nº 409/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a pintura da imagem
de Nosso Senhor Jesus Cristo, instalada na entrada da cidade, propiciando um melhor
aspecto visual, tendo em vista ser o monumento um dos atrativos da cidade; 39) –
Indicação nº 410/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de aumentar o número de
funcionários na EMAIC “Prof. Daniel Caetano do Carmo” da Zona Norte, possibilitando
a criação de mais cursos/aulas para os moradores da Zona Norte, principalmente,
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ligados as áreas de educação e cultura; 40) – Indicação nº 411/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
estudar a Portaria da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para utilizar-se dos
benefícios oferecidos. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 41) Requerimento nº 637/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por oito edis, consignando votos de congratulações ao Jornal
“O Movimento”, na pessoa do Diretor João Batista Marques Neto, pela matéria sobre a
acessibilidade da infraestrutura urbana por parte de Munícipes com mobilidade
reduzida, publicada dia 15/10/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 42) - Requerimento nº 638/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por seis edis, consignando votos de congratulações às
Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, pela realização em conjunto da 5ª
Edição do Fórum de Educação e Saúde de Pirassununga, dia 15/10/2011. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 43) - Requerimento nº 639/2011, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por seis edis, consignando
votos de congratulações aos Professores: Angélica Luzia Leonardi Azarite, Cleudecyr
Zanoni do Valle, Dirceu Arruda, Domingos Apparecido Azarite, Gizelda Gruninger
Gomes Costa, José Octávio Avóglio, Maria Cecília de Barros Pereira Arruda e
Hamilton Alberto de Oliveira, pelo expressivo número de professores
pirassununguenses no Conselho Superior do Centro do Professorado Paulista.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) - Requerimento nº 640/2011,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por seis edis,
consignando votos de congratulações ao Colégio Objetivo Júnior e Colégio Objetivo,
pela realização da XVII Ginco, entre os dias 06 a 11/10/2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº 641/2011, de autoria dos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Roberto Bruno e subscrito por cinco edis,
consignando votos de congratulações ao Colégio John Kennedy, pela realização da
40ª Semana Kennedy, entre os dias 07 e 11/10/2011. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 642/2011, de autoria do Vereador Roberto
Bruno e subscrito por seis edis, consignando votos de congratulações ao Esporte
Clube União, pela passagem dos seus 65 anos de história, dia 09/10/2011 . Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 47) - Requerimento nº 643/2011, de autoria
do Vereador Roberto Bruno e subscrito por seis edis, consignando votos de
congratulações à Secretaria Municipal de Esportes e à Secretaria Municipal de
Educação, pela abertura da IX Olimpíada Estudantil “Luiara dos Santos Duarte”, dia
10/10/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº
644/2011, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família
enlutada as sinceras condolências pelo passamento da Senhora Conceição dos
Santos Lole. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 49) - Requerimento
nº 645/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada as sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Gracindo Fernandes. 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. Inscrito, usou da palavra, o
Vereador Almiro Sinotti. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo
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Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito
Paulo Eduardo Caetano Rosa. Usou da palavra, o já inscrito Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Inscrito,
usou da palavra o Vereador Roberto Bruno, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. 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. Em
seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 134/2011, de autoria dos Vereadores Natal
Furlan e Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de “Cerli Rodrigues
Coelho”, a Creche Municipal localizada com frente para as Ruas Justina Barion
Borges, Fernando Adani e João Corbani, Jardim Millenium, neste Município. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
nº 136/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa
denominar de “Raimundo Meneses Santiago – Maranhão”, o Centro Comunitário
localizado no Jardim Redentor. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 137/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de “Walter Valeriano”, a
Quadra Poliesportiva localizada no Parque Clayton Malaman. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente
consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal.
Não havendo vereadores inscritos, o Sr. Presidente convidou às Autoridades
Constituídas, os Senhores Edis e a População em Geral, para a Audiência Pública, a
ser promovida pelo Gestor do Sistema de Saúde do Município, que apresentará a
análise e o relatório do montante e fontes de recursos aplicados no sistema relativos
ao 3º trimestre do ano de 2011, dia 24/10/2011, às 18:30 horas na Sala das Sessões
“Dr. Fernando Costa”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por
encerrada a presente sessão, tendo faltado à 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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