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Ata nº 2623 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
28 de fevereiro de 2011. Ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e
onze, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2623ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, 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 2622 da Sessão
Ordinária de 21 de fevereiro 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. Neste momento, o Vereador Otacilio José Barreiros, requereu
a suspensão da sessão por até 05 (cinco) minutos, para colheita de assinaturas das
proposituras, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Reaberto os
trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Informativo do IBRAP, sobre o curso nºs: 318, 323, 326 e 335, Novas Turmas em
2011; 02) – Revista Radis, nº 101, 01/2011; 03) – Exemplar da Revista IBAM
Municipios, Ano 57, nº 275, de 10 a 12/2010; 04) – Boletim FZEA Campus
Pirassununga, Ano 09, nº 66, de 01 a 02/2011; 05) – Jornal da Câmara, Ano 13, nºs:
2559, 2564 e 2569; 06) – Cartão do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, Cel Cav Marcos Souto de Lima, justificando à ausência nas Audiências
Públicas nos dias 22 e 23/02/2011, que versaram sobre os Projetos de Leis nºs: 07,08
e 09/2011 e 09/2010; 07) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros,
solicitando cópia integral do Projeto de Resolução nº 04/2010, de autoria dos
Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Almiro sinotti, que visa revogar o inciso
III, do § 3º do artigo 62 do Regimento Interno, bem como, cópia da ata de votação de
referido projeto, um exemplar da Lei Orgânica do Município e cópia do Regimento
Interno desta Casa, para fins judiciais; 08) – Requerimento do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia da gravação do áudio da sessão
ordinária de 21/02/2011; 09) – Requerimento de Antonio Aparecido Sinotti, tendo
exercido o cargo de suplente vereador à Câmara Municipal de Pirassununga, no
período de 30 (trinta) dias, no mandato 1997/2000, solicitando a expedição de certidão
constando o período aludido, para fins de comprovação junto ao INSS; 10) – Ofício nº
03/2011, do Grupo de Apoio aos Doentes de AIDS de Pirassununga – GAAP,
solicitando a expedição de certidão da vigência da Lei 2.220, de 28/11/1991, que
declarou a entidade como de utilidade pública municipal; 11) – E-mail de Luiz
Henrique Druziani, informando sobre o Programa de rádio “Pergunte e
Responderemos”, em repúdio ao “Presídio a 5KM de Pirassununga”, dia 26/02/2011;
12) – Ofício da Associação Comunitária dos Bairros da Raia, informando a atual
Diretoria da ASCOBAR, para o biênio 2011/2012; 13) – Ofício nº 02/2011, do Serviço
Social do Transporte, informando sobre as particularidades legais decorrentes da
contratação do transportador rodoviário autônomo; 14) – Ofício nº 130/2011, da
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Câmara Municipal de Matão, encaminhando cópia do Requerimento nº 03/2011, de
autoria do Vereador Agnaldo Navarro de Sousa, que manifesta apoio e solicita
agilidade na aprovação pelo Senado Federal do Projeto de Lei nº 40/2010, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial à pessoa com deficiência filiada ao
Regime Geral de Previdência Social; 15) – Ofício Circular nº 37/2011, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos
destinados à manutenção dos Serviços de Ação Continuada em Pirassununga (R$
16.943,70); 16) – Ofício nº 01/2011, da Unidade de Saúde da Família do Bairro da
Raia, solicitando intercessão do Presidente desta Casa, para que intervenha junto ao
Executivo no que se refere aos problemas existentes na USF do Bairro da Raia; 17) –
Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicando a assunção do
Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, ao cargo de Presidente deste egrégio Tribunal, pelo
prazo de um ano, informando também, que tomaram posse, respectivamente nos
cargos de Vice-Presidente e de Corregedor do Tribunal de Contas, os Senhores
Conselheiros Dr. Renato Martins Costa, e Dr. Robson Marinho; 18) – Ofício nº
180/2011, da Associação Ambiental Paiquerê, à respeito da Audiência Pública
realizada dia 23/02/2011, sobre o Projeto de Lei nº 09/2010, que dispõe sobre o
zoneamento urbano do Município de Pirassununga; 19) – Ofício nº 103/2011, da
Promotoria de Justiça de Pirassununga, encaminhando cópia do parecer técnico
elaborado pelo Eng.º Sérgio Hypólito à respeito do Zoneamento Urbano; 20) – Ofício
nº 05/2011, do Secretário Municipal de Comércio e Indústria, em atenção à Indicação
nº 54/2010, de autoria do Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Natal Furlan, Wallace Ananias de Freitas e Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre a
possibilidade de se criar um novo Pólo Industrial; 21) – Ofício GAB. nº 93/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Administração, em atenção ao
Requerimento nº 05/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que sejam tomadas as medidas e diligências necessárias com relação a um
imóvel (barraco), construído nas proximidades do lote 13 da Rua José Prado dos
Santos Filho, Jardim Millenium, encontra-se de abrigo para traficantes e usuários de
drogas; 22) – Ofício GAB. nº 100/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Parecer da Comissão de Urbanismo Obras e Serviços
Públicos ao Projeto de Lei nº 15/2011, convertido em Pedido de Informações,
encaminhando memorial descritivo, planilha orçamentária de serviços, cronograma
físico financeiro e projeto referente a reforma e ampliação de unidade de saúde da
família; 23) – Ofício GAB. nº 101/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Parecer da Comissão de Urbanismo Obras e Serviços
Públicos ao Projeto de Lei nº 10/2011, convertido em Pedido de Informações,
encaminhando memorial descritivo, planilha orçamentária de serviços e projeto
referente a construção de Quadra Poliesportiva do Jardim Olímpio Felício, do Jardim
São Valentim e da Vila Pinheiro; 24) – Ofício GAB. nº 102/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Parecer da Comissão de
Urbanismo Obras e Serviços Públicos ao Projeto de Lei nº 04/2011, convertido em
Pedido de Informações, encaminhando memorial descritivo, planilha orçamentária de
serviços, cronograma físico financeiro e projeto referente a reforma do prédio do
Terminal Rodoviário de Pirassununga; 25) – Ofício GAB. nº 103/2011, do Executivo
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Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Parecer da Comissão de
Urbanismo Obras e Serviços Públicos ao Projeto de Lei nº 16/2011, convertido em
Pedido de Informações, encaminhando memorial descritivo, planilha orçamentária de
serviços, cronograma físico financeiro e projeto referente a reforma e ampliação da
E.E. General Asdrubal da Cunha; 26) – Ofício GAB. nº 104/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Parecer da Comissão de
Urbanismo Obras e Serviços Públicos aos Projetos de Lei nºs: 13 e 14/2011,
convertido em Pedido de Informações, encaminhando memorial descritivo, planilha
orçamentária de serviços, cronograma físico financeiro e projeto referente a cobertura
das duas quadras Poliesportivas e Piso Sintético do Cefe Presidente Médici; 27) –
Ofício GAB. nº 105/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Parecer da Comissão de Urbanismo Obras e Serviços Públicos ao
Projeto de Lei nº 18/2011, convertido em Pedido de Informações, encaminhando
memorial descritivo, planilha orçamentária de serviços, cronograma físico financeiro e
projeto referente a obra de melhoria da calha do Ribeirão do Ouro; 28) – Ofício nº
23/2011, do Executivo Municipal, encaminhando documentação com a finalidade de
instruir Projetos de Lei, nºs: 07, 08 e 09/2011, sendo eles a inclusão de nova ação na
Lei nº 3.894, de 07/12/2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013;
autoriza inclusão de nova ação na Lei nº 3.980, de 25/06/2010, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2011, bem como o projeto que autoriza abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente, respectivamente, todos versando
sobre as obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família do
Jardim Limoeiro – Distrito de Cachoeira de Emas; 29) – Projeto de Lei nº 22/2011, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa instituir a Semana “Prof. Daniel
Caetano do Carmo” de Conscientização e Prevenção às Doenças Renais Crônicas no
Município de Pirassununga e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) – Projeto
de Decreto Legislativo nº 01/2011, de autoria de todos os Edis, que visa dar nova
redação ao artigo 3º do Decreto Legislativo nº 94, de 09 de setembro de 2004.
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: 31) – Indicação nº 37/2011, de autoria do Vereador Almiro
Sinotti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a limpeza
de terreno ao lado do nº 582, na Rua João da Motta Cabral, Vila Braz, por ser medida
de saúde pública; 32) – Indicação nº 38/2011, de autoria dos Vereadores Almiro Sinotti
e Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
que se faça a limpeza no interior do imóvel localizado no cruzamento da Rua dos
Andradas com Rua Bento Dix, intimando-se o proprietário sobre o dever de manter o
local limpo e de eventuais despesas da Municipalidade, bem assim, da função social
da propriedade; 33) – Indicação nº 39/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a limpeza do lote 13 da quadra 09 da Rua Santiago, Vila Santa Fé; 34) –
Indicação nº 40/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar vistoria em uma árvore
localizada na Rua Rio de Janeiro, altura do nº 338, Vila Brasil; 35) – Indicação nº
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41/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de quando das licitações para
contratações de Empreiteiras visando construções de obras públicas, sejam
adequados os preços que são praticados em nossa cidade, tanto com referência a
mão de obra e material, que certamente, diminuirá o preço por metro quadrado da
construção, via de consequência mais barato ficará a obra para a Prefeitura; 36) –
Indicação nº 42/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de desapropriar imóvel particular que se
localiza na mesma quadra para a necessária ampliação da Biblioteca Municipal “Chico
Mestre”; 37) – Indicação nº 43/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de aumentar o valor das menores
referências salariais constantes no quadro dos servidores municipais; 38) – Indicação
nº 44/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de juntamente com a nova Secretaria Municipal de
Segurança Pública, a urgente formação da Comissão Municipal de Trânsito; 39) –
Indicação nº 45/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de juntamente com a nova Secretaria Municipal de
Segurança Pública, a criação de selos ou adesivos a serem colocados nos veículos
de pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos para uso de vagas de
estacionamentos reservadas; 40) – Indicação nº 46/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de criar, dentro da Secretaria Municipal de Educação, equipe própria
para manutenção de parques e jardins das escolas e creches municipais; 41) –
Indicação nº 47/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar uma equipe de
servidores, com função específica de limpeza de rios e córregos existentes no
Município, criando-se o cargo para o emprego, se for o caso; 42) – Indicação nº
48/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de trocar o alambrado da quadra
poliesportiva da Vila Santa Fé; 43) – Indicação nº 49/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de manter parceria com os Juízos Criminais da Comarca, visando a
utilização dos serviços de indivíduos condenados a trabalhos comunitários na
manutenção de nossas praças e áreas esportivas; 44) – Indicação nº 50/2011, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de determinar a limpeza geral do Córrego do
Andrézinho, pois está necessitando desses serviços; 45) – Indicação nº 51/2011, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de enviar a esta Casa proposta para a criação do
IPTU-Verde, nos moldes do Ante Projeto de Lei, que visa autorizar a concessão de
isenção parcial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, através do Programa
IPTU Verde; 46) – Indicação nº 52/2011, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias
de Freitas Bruno e Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de construir Centro Integração ao Idoso, nas Vilas Santa Fé e São
Pedro, Zona Sul e Zona Norte, tendo em vista que existe dotação orçamentária para
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tal finalidade; 47) - Pedido de Informações nº 18/2011, de autoria do Vereador Almiro
Sinotti, à respeito de informações sobre a recente construção do Centro de
Convenções nas imediações do Parque Municipal Temístocles Marrocos Leite; 48) Pedido de Informações nº 19/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, à respeito da captação de águas pluviais na Avenida Padre
Antonio Van Ess, principalmente no trecho compreendido entre a Diselp e a Ford; 49) Pedido de Informações nº 20/2011, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e
Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a constituição de
uma Comissão Municipal de Trânsito. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 50) - Requerimento nº 43/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, e
subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 02/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa criar dispositivos na Lei nº 4.022, de 15 de dezembro de
2010, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2011 .
Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 44/2011, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia, para ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
07/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
na Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, Plano Plurianual para o período de 2010
a 2013. Neste momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu que os
requerimentos nºs 44 a 48/2011 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 44/2011 foi aprovado por unanimidade de votos; 52) Requerimento nº 45/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 08/2011, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de
votos; 53) - Requerimento nº 46/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito
por mais nove edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 09/2011, de autoria do Executivo Municipal,
visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor
de R$ 444.241,27, destinado a atender despesas com as obras de reforma e
ampliação da Unidade de Saúde da Família do Jardim Limoeiro - Distrito de Cachoeira
de Emas. Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 47/2011, de
autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 15/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 461.000,00. Aprovado por
unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 48/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 21/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos a Escola de Samba e Bloco
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Carnavalesco deste Município, a título de suprimento de déficit e como forma de
incentivo à manifestação da cultura e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 49/2011, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para
ser apreciado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 04/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 1.315.000,00. Aprovado por unanimidade de votos;
57) - Requerimento nº 50/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado em
Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 10/2011, de autoria do Executivo Municipal,
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no
valor de R$ 832.229,31. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº
51/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, para que
seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado em Primeira Discussão, o Projeto
de Lei nº 13/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 201.228,37.
Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 52/2011, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia, para ser apreciado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº
14/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 152.478,36. Aprovado por
unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 53/2011, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para
ser apreciado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 16/2011, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 811.000,00. Aprovado por unanimidade de votos;
61) - Requerimento nº 54/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia,
para ser apreciado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 18/2011, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 233.980,65.. Aprovado por unanimidade de votos;
62) - Requerimento nº 55/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, seja transferida a sessão ordinária
programada para o dia 07/03/2011 (segunda-feira), para o dia 10/03/2011 (quintafeira), com início às 20 horas, devido às comemorações de Carnaval. Aprovado por
unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 56/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do
Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, CAP. PM. Carmo
Augusto de Oliveira Vasques, para que verifique a possibilidade de instensificar
rondas no Jardim Veneza II, em especial na Rua Evazio Peres. Aprovado por
unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº 57/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Projeto AMMA, pelos 14 anos de excelentes
serviços a nossa comunidade, comemorado dia 17/02/2011. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 58/2011, de autoria do Vereador
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Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Fernando Capez, para que envie o
importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Grupo de Voluntários no Combate ao
Câncer de Pirassununga – G.V.C.C. para serem aplicados na compra de materiais e
depesas mensais. Neste momento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho requereu que os requerimentos nºs 58 a 65/2011 fosse realizada a leitura
apenas os nomes dos Deputados e Entidades, e que 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 58/2011 foi aprovado por
unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 59/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Fernando Capez, para que envie o
importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à Casa Abrigo de Pirassununga, através
da Associação Metodista de Ação Social – AMAS, visando oferecer mais segurança e
conforto. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº 60/2011, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Roberto Massafera,
para que envie o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Grupo de
Voluntários no Combate ao Câncer de Pirassununga – G.V.C.C. para serem aplicados
na compra de materiais e depesas mensais. Aprovado por unanimidade de votos; 68)
- Requerimento nº 61/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Roberto MAssafera, para que envie o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) à Casa Abrigo de Pirassununga, através da Associação Metodista de Ação
Social – AMAS, visando oferecer mais segurança e conforto. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 62/2011, 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, para que
envie o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Grupo de Voluntários no
Combate ao Câncer de Pirassununga – G.V.C.C. para serem aplicados na compra de
materiais e depesas mensais. Aprovado por unanimidade de votos; 70) Requerimento nº 63/2011, 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, para que envie o importe de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) à Casa Abrigo de Pirassununga, através da Associação
Metodista de Ação Social – AMAS, visando oferecer mais segurança e conforto.
Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 64/2011, 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, para
que envie o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Grupo de Voluntários no
Combate ao Câncer de Pirassununga – G.V.C.C. para serem aplicados na compra de
materiais e depesas mensais. Aprovado por unanimidade de votos; 72) Requerimento nº 65/2011, 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, para que envie o importe de R$ 50.000,00
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(cinquenta mil reais) à Casa Abrigo de Pirassununga, através da Associação
Metodista de Ação Social – AMAS, visando oferecer mais segurança e conforto.
Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento nº 66/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do
Chefe da Seção Técnica RC 13.3 do Departamento de Estradas de Rodagem, Eng.º
Og Fray visando a possibilidade de adequar os trevos e pontilhão indicados para
evitar a ocorrência de novos acidentes. Aprovado por unanimidade de votos; 74) Requerimento nº 67/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais
oito edis, consignando votos de congratulações ao Centro Hípico Pagoto, pela
sediação de duas importantes etapas do Concurso Completo de Equitação da
Associação Brasileira de Hipismo Rural. Aprovado por unanimidade de votos; 75) Requerimento nº 68/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais
nove edis, consignando votos de congratulações ao Atleta Gabriel Bonatti Doneda,
pelo destaque no 27º Festival Ponyfútbol, tradicional torneio colombiano com
representantes de toda a América Latina. Aprovado por unanimidade de votos; 76) Requerimento nº 69/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais
nove edis, consignando votos de congratulações a nova Diretoria da Associação
Comunitária dos Bairros da Raia – ASCOBAR para o biênio 2011/2012, encabeçada
pelo Senhor Jefferson José Camilo. Aprovado por unanimidade de votos; 77) Requerimento nº 70/2011, 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 Jovem Maikon Nunes Penteado.
Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento nº 71/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Luís Felipe Baleia Tenuto Rossi visando
a destinação do importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o recapeamento
da Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento nº 72/2011,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove
edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, junto a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU/Campinas, visando a
construção de uma quadra poliesportiva na Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade
de votos; 80) - Requerimento nº 73/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações
ao Instituto do Legislativo Paulista – ILP pelos frutos que já tece o “III Encontro
Estadual de Agentes Públicos”. Aprovado por unanimidade de votos; 81) Requerimento nº 74/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e
subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações à União dos
Vereadores do Estado de São Paulo, pela representação e apoio aos agentes
políticos das Casas Legislativas de todo o Estado de Sâo Paulo. Aprovado por
unanimidade de votos; 82) - Requerimento nº 75/2011, de autoria de todos os edis,
consignando votos de congratulações aos seguintes Vereadores: Ex-Presidente da
Câmara Municipal de Porto Ferreira: Luiz Antonio de Moraes; Ex-Presidente da
Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro: Marcelo Simão; Ex-Presidente da
Câmara Municipal de Santa Cruz das Palmeiras: Edilson Luis Voltarelli; Ex-Presidente
da Câmara Municipal de Tambaú: Alberto Ferreira de Lima; e o Ex-Presidente da
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Câmara Municipal de Descalvado: Luis Carlos Rosa Viana, pelo recebimento do
Prêmio “Boa Práticas Paulistas”, realizado no “III Encontro de Agentes Públicos do
Estado de São Paulo” (UVESP), nos dias 23 e 24/02/2011. Aprovado por unanimidade
de votos; 83) - Requerimento nº 76/2011, de autoria de todos os edis, solicitando
intercessão do Governador do Estado de São Paulo Geraldo José Rodrigues Alckmin
Filho, para que identifique local distante de regiões urbanas e turística para a
implantação de uma unidade prisional. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente 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 Paulo Eduardo Caetano Rosa. Em seguida usou da palavra o Vereador
inscrito Almiro Sinotti. Logo após, o já inscrito Vereador Roberto Bruno, usou da
palavra. Usou da palavra o Vereador inscrito 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
Wallace Ananias de Freitas Bruno. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor
Presidente, após reassumir os trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 02/2011, de autoria do Executivo Municipal,
visa criar dispositivos na Lei nº 4.022, de 15 de dezembro de 2010, que estima a
receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2011. Em razão da
apresentação da Emenda nº 01/2011, foi colocada em discussão e votação, sendo
rejeitada por (05X04) votos. A seguir o Projeto de Lei nº 02/2011, foi aprovado por
unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
07/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação na
Lei nº 3.894, de 07 de dezembro de 2009, Plano Plurianual para o período de 2010 a
2013. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 08/2011, 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
Orçamentária para o exercício de 2011. Aprovado por unanimidade de votos. 04) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 09/2011, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente, no valor de R$ 444.241,27, destinado a atender despesas com as obras de
reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família do Jardim Limoeiro - Distrito de
Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 15/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor
de R$ 461.000,00. Aprovado por unanimidade de votos. 06) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 21/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos a Escola de Samba
e Bloco Carnavalesco deste Município, a título de suprimento de déficit e como forma
de incentivo à manifestação da cultura e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos. 07) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 12/2011, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 256.000,00. Aprovado por
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unanimidade de votos. 08) – Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
06/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, visa alterar dispositivo da Lei
Complementar nº 75, de 28 de dezembro de 2006, para dispor sobre instalação
elétrica, iluminação e telefônica subterrânea. Aprovado por unanimidade de votos. 09)
– Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 07/2010, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, visa incluir dispositivo na Lei Complementar nº 72,
de 12/12/2006, para dispor sobre demolição de prédios abandonados. Aprovado por
unanimidade de votos. 10) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 04/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.315.000,00. Em discussão, usou
da palavra os Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Otacilio José Barreiros e
Antonio Carlos Duz. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 04/2011, foi
aprovado por unanimidade de votos. 11) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
10/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 832.229,31. Aprovado por
unanimidade de votos. 12) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 13/2011, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 201.228,37. Aprovado por
unanimidade de votos. 13) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 14/2011, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 152.478,36. Aprovado por
unanimidade de votos. 14) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 16/2011, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 811.000,00. Aprovado por
unanimidade de votos. 15) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 18/2011, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 233.980,65. 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 já inscrito Vereador 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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