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Ata nº 2631 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
25 de abril de 2011. Ao vigésimo quinto dia do mês de abril de dois mil e onze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2631ª 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 2630 da Sessão Ordinária de 18
de abril de 2011, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em
razão da realização de Audiência Pública com o Gestor Municipal de Saúde, para
apresentação do 1º Trimestre – Prestação de Contas dos recursos aplicados na
Saúde, o Senhor Presidente comunicou que a Sessão Ordinária será suspensa
temporariamente para conclusão dos trabalhos de referida Audiência que teve início
às 18:30 horas. Reaberto os trabalhos, 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. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP, sobre os cursos nºs: 331 e 367; 02) – Jornal
Giuliani Nel Mondo, Ano 06, nº 01, 03/2011; 03) – Jornal do Interior, Ano XI, nº 74,
04/2011; 04) – Revista Recap, nº 75, 2011; 05) – Exemplar da Revista, Informativo
Agrapecuário Coopercitrus, Ano XXIV, nº 293, 03/2011; 06) – Jornal Força-SP, Ano 07,
nº 07, 04/2011; 07) – Informativo Bacia Do Mogi, 03 a 04/2011; 08) – Comunicado nº
02/2011, Interlegis, sobre cursos em diferentes áreas de interesse da comunidade
legislativa na modalidade Educação a Distância via Internet, de 16/05 a 17/06/2011;
09) – Ofício nº 09/2011, do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga,
apresentando proposta de reajuste salarial aos servidores municipais; 10) – Prospecto
da Confederação Nacional de Municípios, sobre a XIV Marcha à Brasília em Defesa
dos Municípios”, de 10 a 12/05/2011; 11) – Convite do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Segurança Pública, para a inauguração da Base Operacional
da Guarda Civil Municipal da Região Norte, dia 27/04/2011, às 19 horas; 12) – Ofício
nº 603/2011-CR, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Corregedoria
Regional, sobre a realização de correição ordinária na Vara do Trabalho sediada em
Pirassununga, dia 20/05/2011; 13) – Carta nº 47/2011, da Gerência de Vendas no
Varejo dos Correios, sobre à questão da coibição de remessa de objetos ilícitos no
fluxo postal, em decorrência da realização da próxima Copa Do Mundo e 2014 e das
Olimpíadas em 2016; 14) – Convite da Câmara Municipal da Estância Turística de
Ibitinga-SP, para as apresentações da Via Sacra ao vivo, e para a Apresentação
Comemorativa aos 30 anos da Via Sacra ao Vivo de Ibitinga, dias 16, 20 e 22/04/2011 ;
15) – Carta da Assembleia Legislativa de São Paulo, sobre enfrentamento ao crack e
outras drogas – resultado do seminário realizado em conjunto com a Confederação
Nacional dos Municípios na Assembleia Legislativa de São Paulo; 16) – Câmara dos
Deputados, convidando para o 4º Encontro Brasileiro de Legisladores e Governantes
pela Vida, dia 27/04/2011; 17) – Telegrama do Chefe de Gabinete da Presidência do
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Senado Federal, em atenção ao Requerimento nº 129/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, visando sensibilizar os nobres senadores da
necessidade e importância em se votar proposta legislativa, que visa estender aos
produtos importados as mesmas exigências de segurança e qualidade que são
cobradas dos produtos de fabricação nacional, devendo esses estarem também em
conformidade com a Regulamentação Técnica Federal, e garantir maior segurança
aos consumidores brasileiros; 18) – Ofício nº 377/2011, do Deputado Federal Duarte
Nogueira, em atenção ao Requerimento nº 130/2011, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, 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; 19) – Ofício nº 287/2011, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz das
Palmeiras, em atenção ao Requerimento nº 130/2011, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, 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; 20) – Ofício nº 04/2011, do Executivo Municipal, encaminhando o Balancete
referente ao mês de março de 2011, da Prefeitura Municipal de Pirassununga ; 21) –
Ofício nº 43/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu
o nº 40/2011, que visa autorizar a inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de
dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
22) - Ofício nº 44/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 41/2011, que visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.980, de 25
de junho de 2010, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 23) - Ofício nº 45/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 42/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial, no valor de R$ 9.085.747,22 (nove milhões oitenta e cinco mil
setecentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) destinado a atender
inclusão de nova Ação no Orçamento vigente. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) - Ofício nº
46/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
43/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de
qualquer natureza e outras receitas concedendo a exclusão das multas e juros
moratórios e dá 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: 25) – Indicação nº
156/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a manutenção da estrada de
acesso ao Canil Municipal, colocando-se cascalhos e elevando o nível do leito
carroçável, se possível; 26) – Indicação nº 157/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar com urgência necessária, o conserto do mata-burro que se localiza nas
proximidades da Capela da Estrada do Ramalho, pois o trânsito está sendo
prejudicado para transposição daquele mata-burro; 27) – Indicação nº 158/2011, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
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verifique a possibilidade de providenciar a instalação de iluminação pública na Rua
José Dioguinho Baldovinotti, nas proximidades do nº 1.094, dando maior segurança
aos transeuntes no período noturno; 28) – Indicação nº 159/2011, de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar o recapeamento da Rua João Pavão, Jardim das Laranjeiras, atendendo
assim, reivindicações dos moradores daquela rua; 29) – Indicação nº 160/2011, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de roçar o campo de futebol da Vila Pinheiro; 30) – Indicação nº
161/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de adquirir urgentemente os seguintes
equipamentos à Secretaria Municipal de Obras e Serviços: uma Patrl –
Motoniveladora; uma Retroescavadeira e uma Pá-Carregadeira; 31) – Indicação nº
162/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de tapar os buracos das ruas da Vila
Santa Fé, cada qual de acordo com sua área de atuação; 32) – Indicação nº 163/2011,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar a esta Casa de Leis proposta
visando a instituição do Programa Municipal “Café da Manhã Solidário”; 33) –
Indicação nº 164/2011, de autoria dos Vereadores Natal Furlan e Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de dotar de
placas sinalizadoras de trânsito, as ruas dos Jardin Veneza I e II e Jardim Itália; 34) Pedido de Informações nº 44/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, à respeito de informações sobre o a manutenção de contrato com Empresa de
Segurança e Monitoramento para vigiar os prédios públicos. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 35) - Requerimento nº 179/2011, 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 43/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e outras receitas
concedendo a exclusão das multas e juros moratórios e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 180/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal, Nelson Marquezelli, para que continue
lutando para a aceitação da proposta junto ao Ministério dos Esportes, visando
beneficiar a comunidade representada pela Associação Comunitária dos Bairros da
Raia – ASCOBAR. Aprovado por unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº
181/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
nosso querido “Quartel”, pela passagem de mais um “Dia do Exército”, dia 19/04/2011.
Aprovado por unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº 182/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações com o Secretário Municipal de Cultura e
Turismo, Roberto Donizetti Bragagnollo, e também com o Coordenador do Projeto
“Escola no Cinema”, Senhor Israel Foguel, pelo apoio aos estudantes relembrarem a
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história do cinema, além de assistirem filmes que em muito os alegrarão. Aprovado
por unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº 183/2011, 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
Atanagildo da Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº
184/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Júlio Batel. Aprovado por unanimidade de
votos; 41) - Requerimento nº 185/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Cerli Rodrigues Coelho.
Aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº 186/2011, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno e Almiro Sinotti, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Luis Montanheiro Sobrinho. 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 Otacilio José Barreiros, sendo
aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Em seguida, o já inscrito Vereador Almiro
Sinotti, usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Por fim, usou
da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves sendo aparteado pelo
Vereador Natal Furlan e 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 43/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e
outras receitas concedendo a exclusão das multas e juros moratórios e dá outras
providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2011, a qual foi lida pelo Secretário e
recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Almiro Sinotti. Em seguida o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho usou da palavra, o qual foi aparteado pelos
Vereadores: Otacilio José Barreiros e Almiro Sinotti. 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, em Primeira e Segunda
Discussão, o Projeto de Lei nº 43/2011, foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes, bem como, a Emenda apresentada. 02) – Primeira Discussão do Projeto
de Lei nº 29/2011, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre aumento de
número de vagas e criação de emprego permanente no quadro de servidores da
Autarquia Municipal. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 33/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar nova
inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual
para o período de 2010 a 2013. Neste momento, o Vereador Otacilio José Barreiros
requereu que os Projetos de Leis nºs: 33, 34 e 35/2011 a votação fosse apreciada em
bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por
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unanimidade de votos. Logo, o Projeto de Lei nº 33/2011 foi aprovado por
unanimidade de votos. 04) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 34/2011, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.980,
de 25 de junho de 2010, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011.
Aprovado por unanimidade de votos. 05) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
35/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar abertura de crédito adicional
especial, no orçamento vigente, no valor de R$ 36.000,00, destinado a atender
inclusão de nova ação nº 2467 – Programa de Proteção Especial “Acolhimento
Institucional de Crianças e Adolescentes”. Aprovado por unanimidade de votos. 06) Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 38/2011, de autoria do Executivo Municipal,
visa autorizar o Poder Executivo a ressarcir despesas com utilização de veículos
automotores particulares em serviços públicos municipais. Aprovado por unanimidade
de votos. 07) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 39/2011, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Aprovado por unanimidade de votos.
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 Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais vereadores 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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