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Ata nº 2648 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
22 de agosto de 2011. Ao décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e onze,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2648ª 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 2647 da Sessão Ordinária de 15 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. A seguir, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP sobre os cursos
nºs: 374, 401 e 435; 02) – Jornal a Força dos Aposentados, SINDNAPI São Paulo,
Ano 5, nº 18, 06/2011; 03) – Jornal Força SP, Ano 7, nº 09, 08/2011; 04) – Exemplar
Contas em Revista, de 08 a 09/2011; 05) – Jornal da Fupesp 20 Anos, Edição 05,
07/2011; 06) – Revista RADIS Comunicação em Saúde, nº 108, 08/2011; 07) – Ofício
do Instituto Tiradentes, solicitando informações dos membros da Mesa Diretora para o
Biênio 2011/2012, e os demais Edis, para o envio de correspondências e contatos; 08)
– Jornal Giuliani Nel Mondo, Ano 06, nº 2, de 04 a 07/2011; 09) – Convite da
Associação Paulista de Municípios, para o 12º Congresso Brasileiro de Tecnologia da
Informação para os Municípios, de 24 a 26/10/2011; 10) – Convite da Assembleia
Legislativa, para a Audiência Pública “Propostas e Soluções para a falta de Bombeiros
em 503 Municípios Paulistas”, dia 30/08/2011; 11) – Ofício Circular nº 46/2011, do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a
transferência de recursos destinados à Prefeitura Municipal de Pirassununga (R$
16.843,75); 12) – Ofício nº 53/2011, da Associação Regional de Engenheiros e
Arquitetos, AREA, acusando e agradecendo o recebimento do convite para a Sessão
Solene alusiva ao transcurso do Centésimo Octogésimo Oitavo Aniversário de
Fundação do Município e Entrega de Títulos Honoríficos, realizada dia 03/08/2011; 13)
– Telegrama nº 3145/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente ao Pagamento de PAB
Fixo Comp 07/2011, (R$ 110.961,58); 14) – Telegrama nº 48/MS/SE/FNS do Ministério
da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Saúde referente ao Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, ACS Comp
07/2011, (R$ 64.500,00); 15) – Telegrama nº 5043/MS/SE/FNS do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
referente ao Pagamento de Saúde da Família – SF Comp 07/2011, (R$ 100.500,00);
16) – Convite da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para uma série de
Audiências Públicas que o Legislativo Paulista, por intermédio da Comissão de
Finanças, Orçamento e Planejamento, dias 19 a 27/0/2011; 17) – Convite do Instituto
Municipalista Brasileiro, IMB, para o “Seminário de Agentes Públicos e Servidores
Municipais”, dia 25/08/2011; 18) – Ofício nº 123/2011, do Deputado Federal Paulo AbiAckel, em atenção do Requerimento nº 290/2011, de autoria do Vereador Roberto
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Bruno, sobre a Mobilização Nacional da Aprovação do Piso Salarial Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; 19) – Convite
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para a Oficina Municipal que
terá como objetivo o Projeto “Sistema de Informação da Bacia Hidrográfica do Rio
Jaguari Mirim: Bases para Conservação e Proteção de Mananciais Superficiais”, dia
26/08/2011; 20) – Ofício nº 853/2011 da Caixa Econômica Federal – Piracicaba,
informando a celebração do Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento Geral
da União nº 0350839-21/2011/MCidades/CAIXA, referente a ampliação da captação
estações elevatórias e adução condicionantes, no Município de Pirassununga; 21) –
Ofício nº 5275/2011, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, encaminhando cópia do
Requerimento nº 29631/2011, de autoria do Vereador Maurílio Romano,
encaminhando votos de congratulações pela passagem da data de Fundação do
Aniversário de Pirassununga, dia 06/08/2011; 22) – Ofício Circular nº 28/2011, da
Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando Moção de Apelo, de autoria do
Vereador Carlos Renato Serotine, que visa estabelecer a gratuidade dos pedágios nos
contratos com as concessionárias de rodovias estaduais, para os veículos conduzidos
ou que transportam portadores de câncer para tratamento no Estado; 23) – Ofício nº
776/42/2011, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, encaminhando o Comparativo
Estatístico entre o 1º Semestre de 2010/2011, das rodovias sob responsabilidade do
2º Pelotão da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo; 24) – Ofício nº
52/2011, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando cópia dos convênios nº:
(30/2011, 11/2011, 22/2011, e 07/2011), celebrados no exercício de 2011 entre a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, com a Municipalidade; 25) –
Ofício nº 08/2011, do Executivo Municipal, encaminhando o Balancete referente ao
mês de 07/2011, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 26) – Ofício GAB nº
516/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, 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; 27) – Ofício GAB nº 517/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 99/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre informações à respeito de
imóvel localizado à Rua Antenor Pereira, Jardim Brasília, onde é frequentado por
desocupados e usuários de drogas que causam preocupações aos moradores; 28) –
Ofício GAB nº 510/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 96/2011, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, sobre informações à respeito da criação da Guarda Municipal Ambiental ou
Fiscal; 29) – Ofício GAB nº 511/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 95/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre informações à respeito de empresa
contratada para a realização de reestruturação dos servidores municipais; 30) – Ofício
GAB nº 518/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 97/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti,
sobre informações à respeito da formação das diretorias dos diversos Conselhos
Municipais; 31) – Ofício nº 123/2011, do Executivo Municipal, solicitando a retirada do
Projeto de Lei 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
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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; 32) - Projeto de Lei
nº 117/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa advertir
as consequências do uso de anabolizantes e dá outras providências, na forma que
menciona. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 33) - Projeto de Lei Complementar nº 03/2011, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que visa alterar a Lei Complementar nº 74, de 27 de
dezembro de 2006, o Código de Posturas do Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) - Projeto
de Decreto Legislativo nº 09/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, que visa conceder ao 1º Ten PM Neymar Pereira dos Santos, o título de “Honra
ao Mérito”. 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: 35) – Indicação nº 332/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de realizar as melhorias na infraestrutura do Estádio José Maldonado,
visando a construção de mais dois sanitários masculino e feminino para melhor
atender à população; 36) – Indicação nº 333/2011, de autoria do Vereador Natal
Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de colocar iluminação
na rotatória próxima à nova ponte de Cachoeira de Emas; 37) – Indicação nº
334/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de se construir em nossa cidade, uma sala especial, para
deficientes visuais dando maior e melhor condições de ensino para esses cidadãos
portadores dessa deficiência; 37) – Indicação nº 335/2011, de autoria do Vereador
Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar
aparelhos de ginástica na Praça Poliesportiva “José Dioguinho Baldovinotti”, na Vila
Pinheiro; 38) – Indicação nº 336/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de junto à permissionária Viação
Pirassununga, criar pontos de ônibus, sendo um nas imediações do local conhecido
como Bairro Batistela, e outro defronte ao Restaurante Doni em Cachoeira de Emas;
39) – Indicação nº 337/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que
o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de junto à Secretaria Municipal de
Saúde a elaboração de projeto para ser habilitado junto ao Ministério da Saúde para a
implantação em nosso Município do Programa de “Internação Hospitalar Domiciliar”;
40) – Indicação nº 338/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover os reparos
necessários no leito carroçável na estrada existente no Bairro Bom Retiro, iniciandose logo após passar a Venda do Perceu, virando à direita; 41) – Indicação nº
339/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de autorizar a inspeção dos veículos portadores de
tacógrafo para evitar multas e consequentes prejuízos ao erário municipal; 42) –
Indicação nº 340/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de manter entendimento com o
13º Regimento de Cavalaria Mecanizado para possível colocação de um tanque de
guerra para adornar a rotatória próximo ao Restaurante Rosim, visando chamar
atenção dos usuários da Rodovia Anhanguera; 43) – Indicação nº 341/2011, de autoria
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do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de tomar providências quanto à conclusão da Rua Maria Silveira Therense e seu
asfaltamento; 44) – Indicação nº 342/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de adequar o
terreno existente ao lado do Centro de Convivência, transferindo o funcionamento da
feira para essa localidade após entrega da Creche na Zona Sul, pois a feira ficará
impossibilitada de continuar funcionando no mesmo local; 45) - Pedido de
Informações nº 104/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre informações à
respeito de projeto de lei que permite o desdobro de lotes, desde que, já existam
construções de casas sobre ele, e que possuem as metragens suficientes; 46) Pedido de Informações nº 105/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre
informações à respeito do controle de queimadas urbanas no Município. Em seguida,
o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 47) - Requerimento nº 506/2011, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por oito edis,
para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 109/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 507/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por seis edis, para que seja apreciado sob regime
de urgência, o Projeto de Lei nº 115/2011, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 49) - Requerimento nº 508/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que
seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 116/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 31.446,00, destinado a atender despesas
relacionadas à prestação de serviços junto à população do município, com visitas
técnicas, informação aos moradores de como evitar a proliferação do mosquito da
dengue, na limpeza e conservação do local visitado com pulverização quando
necessário. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº
509/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Jornal “O Movimento”, pelo
Editorial que apontou os problemas trânsito pirassununguense e os anseios de
mudanças. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) - Requerimento nº
510/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações às Candidatas
eleitas na 18ª Olimpíada de Bairros, parabenizando pela conquista. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 52) - Requerimento nº 511/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Grupo de Voluntários no Combate ao Câncer
de Pirassununga – G.V.C.C., pela passagem dos 10 anos de existência e excelentes
serviços prestados para o Município. Neste momento o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho solicitou a suspensão da sessão por até 05 (cinco) minutos,
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para discussão da propositura, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Requerimento nº 511/2011, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 53) - Requerimento nº 512/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan,
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê
Macris, visando a disponibilização de cadeira de rodas elétricas à Secretaria Municipal
de Saúde de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 54) Requerimento nº 512/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, subscrito por mais
oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando a
disponibilização de cadeira de rodas elétricas à Secretaria Municipal de Saúde de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 55) - Requerimento
nº 514/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais oitos edis, consignando votos de congratulações à Ilustríssima Senhora
Secretaria Municipal de Saúde, Drª. Miriam Daisy Calmon Scaggion, pela assunção ao
Cargo de Secretária Municipal de Saúde. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 56) - Requerimento nº 515/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
aos Pesquisadores da USP, Campus Pirassununga: Alessandra Etuko Feuzicana de
Souza Almeida, Gustavo Henrique Denzin Tonoli, Sérgio Francisco dos Santos,
Zaqueu Dias de Freitas, Prof. Dr. Francisco Antonio Rocco Lahr e Prof. Holmer
Savastano Júnior, pela premiação na “Conferência Internacional de Fibrocimento”, na
Dinamarca, sobre pesquisa que aponta meios de empregar sustentabilidade no setor
fibrocimento. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 57) - Requerimento
nº 516/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Fortunato Waldomiro Giardulli. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 58) - Requerimento nº 517/2011, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Iraci Aparecida Pedroso.
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 Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, sendo aparteado pelos Vereadores Almiro Sinotti e Roberto Bruno. A
seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo
aparteado pelos Vereadores: Roberto Bruno, Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
Otacilio José Barreiros e contra aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Logo após, o já inscrito Vereador Otacilio José Barreiros, usou da palavra,
sendo aparteado pelos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
Roberto Bruno. Usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. A seguir, o já inscrito Vereador Roberto Bruno, 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 Natal Furlan e Otacilio
José Barreiros. Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, passou a
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Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 109/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 115/2011, de
autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) - Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 116/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente,
no valor de R$ 31.446,00, destinado a atender despesas relacionadas à prestação de
serviços junto à população do município, com visitas técnicas, informação aos
moradores de como evitar a proliferação do mosquito da dengue, na limpeza e
conservação do local visitado com pulverização quando necessário. Foi apresentada a
Emenda Corretiva nº 01/2011, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres
verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Primeira Discussão, o
Projeto de Lei nº 116/2011, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes,
bem como, a Emenda Corretiva apresentada. 04) - Primeira Discussão do Projeto de
Lei nº 112/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a Prefeitura
Municipal a desafetar imóvel que especifica e dá outas providências. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 05) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
114/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 183.757,00, destinado a
atender despesas com a realização do 3º Fest´Itália – Festival da Cultura Italiana de
Pirassununga. 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, e 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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