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Ata nº 2640 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
27 de junho de 2011. Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e onze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2640ª 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 2639 da Sessão Ordinária de 20 de junho 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 Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
solicitou a suspensão da sessão por até 05 (cinco) minutos, para colheita de
assinaturas das proposituras, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos
presentes. Reaberto os trabalhos, 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: 356, 361, 396 e 400; 02) – Informativo da ABRACAM, sobre o Seminário
“Capacitando os Vereadores do Brasil”; 03) – Boletim FZEA Campus Pirassununga,
Ano 09, nº 67, de 05 a 06/2011; 04) – Revista Radis Comunicação em Saúde, nº 106,
06/2011; 05) – Revista Coopercitrus, Edição 35 Anos, 2011; 06) – Convite do
Executivo Municipal e Presidente do Conselho Municipal do Idoso, para a “I
Conferência Municipal do Idoso”, dia 02/07/2011; 07) – Convite da Secretaria do
Estado dos Negócios da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo,
para a solenidade de formatura do PROERD – Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência, dias 29 a 30/06/2011; 08) – Comunicado nº CM041750/2011,
do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados
à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 4.802,00); 10) – Ofício Circular nº
44/2011, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a
transferências de recursos destinados à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
42.468,75); 11) – Ofício Especial 5ª CMS/2011, da Secretaria Municipal da Saúde,
convidando para as atividades da 5ª Conferência Municipal de Saúde, dia 09/07/2011;
12) – Ofício CGCRRM nº 869/2011, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
encaminhando cópia da decisão exarada no TC-A-10535/026/94, conforme o disposto
no inciso XV do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93; 13) – Ofício nº 04/2011, do
Secretário Municipal de Segurança Pública, Emilio Wagner Jorge Kourrouski,
justificando à ausência no Ato Especial de outorga do Título “Bombeiro do Ano”, dia
27/06/2011, por compromisso anteriormente assumido; 14) – Ofício de Nicola Di
Gregorio, acusando e agradecendo o recebimento da homenagem oferecida pelos
Vereadores a sua pessoa no Ato Solene comemorativo a passagem do “Dia da
Comunidade Italiana”, realizado dia 30/05/2011; 15) – E-mail da Ouvidoria do
Ministério de Minas e Energia, 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
-1-

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

obras da Usina Angra I; 16) – E-mail da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, convidando para o seminário “Guerra Fiscal, Uma Batalha Sem Vencedores”,
dia 30/06/2011; 17) – Convite da Assembleia Legislativa, para a Audiência Pública
para discussão do Projeto de Lei nº 463/2011, sobre o Tema “Gente não é número,
não é estatística. Busca a Pessoas Desaparecidas”, dia 27/06/2011; 18) – Ofício GAB
nº 373/2011, do Secretário Municipal de Governo, encaminhando cópia do ofício da
Secretaria de Relacionamento com Municípios, referente ao Requerimento nº 87/2011,
de autoria de todos os Edis, que solicitou intercessão das autoridades presentes em
nosso Município, representantes de entidades, meios de comunicação, e demais
forças vivas, para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso
Município, envitando-se prejuízo ao nosso comércio, turismo e segurança pública; 19)
– Cartão do General de Brigada Marco Antonio Freire Gomes, acusando e
agradecendo o recebimento do Requerimento nº 131/2011, de autoria dos Vereadores
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, que consignou votos de
congratulações aos novos Generais de Brigada, pela primeira vez quatro
pirassununguense atingem o Generalato no Exército Brasileiro, na mesma data que
se comemora o 47º Aniversário da Revolução de 1964; 20) – Ofício GAB nº 392/2011,
do Executivo Municipal e do Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Requerimento nº 316/2011, de autoria dos Vereadores Hilderaldo Luiz Sumaio e
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que solicitou intercessão do Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, para que se digne encaminhar os mapas de
loteamentos já aprovados com ruas ainda não denominadas; 21) – Ofício GAB nº
380/2011, do Executivo Municipal e do Secretário Municipal de Governo, em atenção
ao Pedido de Informações nº 64/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, sobre a possibilidade de convênio com o Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania – PRONASCI; 22) - Ofício GAB nº 377/2011, do Executivo
Municipal e do Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 63/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, à
respeito de informações sobre as obras de galerias pluviais na Rua São Paulo, Jardim
Santa Rita; 23) - Ofício GAB nº 382/2011, do Executivo Municipal e do Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 66/2011, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a
colocação de rádios nas proximidades rurais com acesso aos órgãos de segurança;
24) - Ofício GAB nº 379/2011, do Executivo Municipal e do Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 62/2011, de autoria do Vereador
Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre os valores das verbas de adiantamento
que todas as Secretarias Municipais possuem; 25) – Ofício nº 06/2011, do Executivo
Municipal, encaminhando o Balancete referente ao mês de 05/2011, da Prefeitura
Municipal de Pirassununga; 26) - Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2011, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa conceder ao Senhor Hugo
Justino Boppre, o título de “Cidadão Pirassununguense”. 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: 27) –
Indicação nº 248/2011, de autoria dos Vereadores Almiro Sinotti, Natal Furlan e
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
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possibilidade de determinar a pintura da Central de Ambulâncias, proporcionando
melhor aspecto visual para o local; 28) – Indicação nº 249/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de vistoriar as árvores plantadas na Rua Terezinha Rodrigues, próximo
ao número 1.296, Jardim Ferrarezzi, e proceder os serviços necessários, visando não
prejudicar os imóveis, calçadas, rede de energia elétrica, etc.; 29) – Indicação nº
236/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com a
permissionária de transporte coletivo Viação Pirassununga, visando disponibilizar mais
um horário de ônibus para a Vila Santa Fé; 30) – Indicação nº 251/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar pintura na Unidade Básica de Saúde da Vila Brasil, bem
assim, resolver o problema de infiltração das águas das chuvas; 31) – Indicação nº
252/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a colocação de placas de trânsito e
sinalização de solo no cruzamento da Rua Pernambuco com Rua Amazonas, Jardim
Kamel; 32) – Indicação nº 253/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de trocar os
brinquedos do parque infantil da EMEIEF “Catharina Sinotti”, por novos brinquedos
para evitar acidentes com as crianças; 33) - Indicação nº 254/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
tomar as providências cabíveis, visando beneficiar nossa cidade com a implantação
de uma “Casa do Artesão”; 34) - Indicação nº 255/2011, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de entrar em
entendimento com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a
possibilidade de se construir em anexo à Super Delegacia de Polícia Civil do Estado,
um prédio para abrigar o Instituto Médico Legal – IML e o Intituto de Criminalística, o
que em muito facilitará os trabalhos desta pasta tão importante para o resguardo da
segurança pública; 35) - Pedido de Informações nº 71/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, à respeito de informações sobre vagas
oara estacionamento dos veículos dos portadores de necessidades especiais nos
setores da Administração Municipal; 36) - Pedido de Informações nº 72/2011, de
autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a realização de cirurgias
eletivas no Município; 37) - Pedido de Informações nº 73/2011, de autoria do Vereador
Natal Furlan, à respeito de informações sobre a instalação de uma balança nas
proximidades da madeireira localizada na Rodovia SP-225. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 38) - Requerimento nº 391/2011, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e subscrito por sete edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 08/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, que visa conceder ao Senhor Hugo Justino Boppre, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 39) Requerimento nº 392/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
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mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual, Antônio Carlos de
Campos Machado, que se digne aplicar seu prestígio de homem público para melhor
desenvolvimento dos trabalhos do Poder Judiciário de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 40) - Requerimento nº 393/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Dr. Luiz Henrique Druziani, pelas 10 mil
assinaturas em Pirassununga, Leme e Santa Cruz da Conceição a favor do
“Movimento de Repúdio” à instalação de um presídio na região. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 41) - Requerimento nº 394/2011, de autoria do
Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao
Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker” pelos 42 anos de existência,,
comemorados dia 25/06/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 42)
- Requerimento nº 395/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Time de
Futebol da Vila Brasil, pelo Vice-Campeonato Municipal de Futebol Varzeano 2011
alcançado, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 43) - Requerimento nº 396/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações ao Independente/Magro Futebol Clube, pela conquista do
Campeonato Municipal de Futebol Varzeano 2011. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 44) - Requerimento nº 397/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações aos professores, funcionários e direção da EMEIEF “Catharina Sinotti”
na pessoa da Assistente de Direção, Fátima Gonçalves dos Santos das Dores, pelo
empenho demonstrado em desenvolver a consciência ecológica aos alunos. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº 398/2011, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações aos nossos Professores e Coordenação da EJA
pelo grande trabalho realizado em nosso Município, requerendo ainda, votos de
congratulações aos alunos, que muito se esforçam para adquirir conhecimento
através da Escola. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) Requerimento nº 398/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Jovem Kauê Patrick dos
Santos, de 15 anos, pela convocação à Seleção Brasileira de Futebol Sub-15.
Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 400/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao atleta Luiz Fernando de Arruda, pela excelente participação na 8ª
Edição da Maratona “100 Quilômetros dos Canaviais”, no Distrito de Bonfim Paulista.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 401/2011,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações ao Grupo Amor Exigente de Pirassununga, pelo excelente
trabalho que desempenha em Pirassununga no Combate às Drogas. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 49) - Requerimento nº 402/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis,
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encaminhando Repúdio à aprovação do Projeto de Lei 288/2011 que dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais de até R$ 420 milhões para a construção do Estádio
do Corinthians, na Zona Leste. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
50) - Requerimento nº 403/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Carlos Antonio. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos requerimentos, assumiu
a direção dos trabalhos o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno e
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 pelos Vereadores: Roberto Bruno, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Almiro Sinotti. Em seguida, usou da palavra o já inscrito
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores: Almiro
Sinotti, Otacilio José Barreiros e Roberto Bruno. Logo após, usou da palavra o
Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, usou da palavra o
Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo
Vereador 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 92/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a desapropriar áreas de terras que especifica e dá outras providências.
Retirado por falta de pareceres das Comissões de: Urbanismo, Obras e Serviço
Público; e Agricultura e Meio Ambiente. 02) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que visa conceder ao Senhor Hugo Justino Boppre, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. 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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