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Ata nº 2627 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
28 de março de 2011. Ao vigésimo oitavo dia do mês de março de dois mil e onze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2627ª 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 2626 da Sessão Ordinária de 21 de março 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 dos presentes. A
seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto
Informativo do CEPLAM, sobre a programação de eventos para 03/2011; 02) – Jornal
Leão Corimbatá, Ano 2011/2012; 03) – Jornal da Câmara, Ano 13, nº 2578; 04) –
Convite da Câmara Municipal de Piracicaba, para o Seminário Regional sobre
“Embalagens de Alimentos e Saúde – Bisfenol, perigo presente”, dia 01/04/2011; 05) –
Convite da Associação Paulista de Municípios, para o 55º Congresso Estadual de
Municípios, de 12 a 15/04/2011; 06) – Requerimento da Diretora da Creche Municipal,
do bairro Jardim São Valentim, solicitando cópia do Projeto de Lei que denominou de
“Maria Eugênia Pereira da Silva”, a Creche Municipal localizada na rua Raul Trevisan
nº 105, Jardim São Valentim; 07) – Requerimento da Diretora da Creche Municipal,
localizada à Vila São Pedro, solicitando cópia do Projeto de Lei que denominou de
“Tenente Olympio Guiguer”, a Creche Municipal localizada na Rua Francisco Caruso,
1099 – Vila São Pedro; 08) – Requerimento da Diretora da Creche Municipal, do bairro
Jardim Bandeirantes, solicitando cópia do Projeto de Lei que denominou de Creche
Municipal “Dr. Nelson Ribeiro”, a Creche Municipal localizada na Rua José Dioguinho
Baldovinotti, 4901 – Jardim Bandeirantes; 09) – Ofício nº 05/2011, da Diretora da
Creche Municipal, da Vila Esperança, solicitando cópia do Projeto de Lei que
denominou de “Adélia Fernandes Bruno”, a Creche Municipal localizada na Rua
Guiana nº 1000, Vila Esperança; 10) – Ofício nº 387/2011, da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, em atenção ao Requerimento nº 507/2010, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, à respeito da revisão das resoluções
existentes no tocante a valores de planos de saúde, para que os idosos não sofram
expressivos reajustes ao completar 60 anos de idade; 11) – Requerimento do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia da gravação
do áudio da sessão ordinária de 21/03/2011; 12) – Requerimento do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia da gravação do áudio
das sessões ordinárias de 19/04/2010, 26/07/2010 e 18/10/2010, bem como, das
Audiências Públicas realizadas nesta Casa pelo Gestor Municipal de Saúde, nas
seguintes datas: 14/04/2010 (1º trimestre), 21/07/2010 (2º trimestre) e 18/10/2010 (3º
trimestre); 13) – Ofício da Coopercitrus acusando e agradecendo o recebimento do
Requerimento nº 78/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
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Souza Filho, que consignou votos de congratulações, pelo recebimento do “Certificado
Acidente Zero”; 14) – Ofício nº 110/2011, da Diretoria Regional dos Correios de São
Paulo, em atenção ao Requerimento nº 540/2010, de autoria do Vereador Natal
Furlan, que solicitou intercessão com objetivo de atender os contribuintes, no sentido
de instalar um bebedouro d´água, junto à Agência dos Correios de Pirassununga; 15)
– Ofício da Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA2, acusando e
agradecendo o recebimento do Requerimento nº 97/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que consignou votos de congratulações,
pelo excelente trabalho desenvolvido em favor do Meio Ambiente; 16) – Ofício nº
143/2011, da Câmara Municipal de Porto Ferreira, encaminhando cópia do
Requerimento nº 109/2011, do Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda, sobre a
possibilidade da vinda de um aeroporto interestadual em Pirassununga nos próximos
anos; 17) – Ofício nº 40/2011, da Escola Técnica, “Tenente Aviador Gustavo Klug”,
solicitando a construção de novas lombadas, na avenida Padre Antonio Van Ess, na
altura do número 1925; 18) – Ofício nº 150/2011, da Delegacia de Polícia do Município
de Pirassununga, encaminhando relação nominal dos Policiais Civis que receberão a
honraria de “Policial do Ano”: Dr. João Pinheiro Neto , Delegado de Polícia; Gláucia
Walkyria Rodrigues Maciel Lancieri, Escrivã de Polícia; e Domingos Cláudio de
Oliveira, Investigador de Polícia; 19) – Ofício nº 03/2011, do Executivo Municipal,
encaminhando o Balancete referente ao mês de 02/2011, da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 20) – Ofício GAB. nº 145/2011, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Administração, em atenção ao Pedido de Informações nº 25/2011, de
autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre o Centro
Comercial em Cachoeira de Emas; 21) - Ofício GAB. nº 150/2011, do Secretário
Municipal de Administração, em atenção ao Pedido de Informações nº 25/2011, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações
sobre a construção de uma quadra poliesportiva no Jardim Elite; 22) - Ofício GAB. nº
156/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Administração, em
atenção 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; 23) - Ofício GAB. nº 158/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Administração, em atenção ao Pedido de
Informações nº 26/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, à respeito de
informações sobre a Biblioteca Municipal “Chico Mestre”; 24) - Ofício nº 37/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 33/2011, que
visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 07 de setembro 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; 25) - Ofício nº
38/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
34/2011, 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;
26) - Ofício nº 39/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
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recebeu o nº 35/2011, que visa autorizar abertura de crédito adicional especial, no
orçamento vigente, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), destinado a
atender inclusão de nova ação nº 2467 – Programa de Proteção Especial
“Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescente”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) – Projeto
de Lei nº 32/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que dispõe sobre a
Política Municipal do Idoso 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: 28) –
Indicação nº 86/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, se manifeste publicamente, na imprensa falada e escrita,
seu posicionamento referente à construção do presídio em Santa Cruz da Conceição
e Região, vez que, causará grandes prejuízos para a nossa cidade, pleiteando,
outrossim, a ajuda do Deputado Estadual Sidney Beraldo para que encampe essa
luta; 29) – Indicação nº 87/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar os reparos necessários
no leito da estrada que dá acesso ao Bairro Itupeva; 30) – Indicação nº 88/2011, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de promover os reparos necessários no leito da estrada que dá acesso
a comunidade “Cristo Vive” e outras propriedades rurais; 31) – Indicação nº 89/2011,
de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de enviar Projeto de Lei a esta Casa, visando o repasse de
subvenção social à APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pirassununga e dá outras providências; 32) – Indicação nº 90/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar a pintura das placas de sinalização localizadas nas ruas da
Vila Brasil, ou substitua as existentes, realizando também a pintura das faixas para
pedestres, tornando a região mais segura, com referência ao trânsito; 33) – Indicação
nº 91/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a construção de calçadas
próximo à EMEIEF “Prof. Arcídio Giacomelli”, na parte do quarteirão da mesma que
não existe calçamento, e que o ponto de ônibus localizado no quarteirão da Unidade
Escolar seja feito adequações, para o bem estar da comunidade do bairro e
comunidade escolar; 34) – Indicação nº 92/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar a poda de árvores da praça localizada ao lado da Escola Osmarina Sedeh
Padilha, instalando no local poste com iluminação e também bancos de cimento com
mesas pintadas com tabuleiros; 35) – Indicação nº 93/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de trocar o telhado do EMAIC “Professor Daniel Caetano do Carmo”
para continuidade de seus trabalhos; 36) – Indicação nº 94/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar as melhorias para o bom funcionamento dos serviços na
EMEIEF “Prof. Arcídio Giacomelli”, eis que se trata da súplica constante de
professores, funcionários e mais de 300 alunos da unidade escolar; 37) – Indicação nº
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95/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de reconstruir as lombadas que existiam
defronte ao Centro Paula Souza, em locais divergentes das anteriormentes retiradas,
conforme sugestão daquele estabelecimento de ensino; 38) - Pedido de Informações
nº 33/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre o
aluguel de imóveis pelo Município para instalação de seus órgãos e setores; 39) Pedido de Informações nº 34/2011, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Paulo Eduardo Caetano Rosa, à respeito de informações
sobre a reabertura do EMAIC Cidade da Criança - “Castelinho”, no centro da cidade.
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 40) - Requerimento nº 121/2011,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete
edis, solicitando intercessão do Excentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves
Lindo, para que envie a esta Casa de Leis listagem com todos os cargos dos
servidores, com nome dos ocupantes, salário nominal, adicionais, promoções de cada
um, bem assim, a secretaria a qual está lotado. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 41) - Requerimento nº 122/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações ao Bombeiro Municipal Adones de Oliveira, pelo excelente serviço
prestado no atendimento por telefone, ajudando uma mãe que descrevia o
afogamento de seu bebê de apenas 6 (seis) dias . Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 42) - Requerimento nº 123/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por oito edis, consignando
votos de congratulações ao Colégio Objetivo Júnior pela criação e aplicação do
“Projeto Leitura Itinerante”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 43) Requerimento nº 124/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
artista Osmar Lucianeti Quevedo, pela valorização da cultura corimbatá em sua
presença nos diversos programas de rádio ou televisão, requerendo ainda, que as
congratulações sejam estendidas à Rádio Piracema, pela abertura que oferece ao
renomado artista. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) Requerimento nº 125/2011, de autoria dos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações à 9ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil, pelos 79 anos de brilhantismo, dia 26/03/2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº 126/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Senhor Célio Aparecido Ribeiro e sua
esposa Maria Inês Borges Ribeiro, proprietários da Padaria Chic Pão, pela excelente
qualidade de produtos que oferece aos moradores da Zona Norte. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 127/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Excelentíssimo Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão e ao Diretor
Geral da Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
Engenheiro Haroldo Borges Rodrigues Lima, para que se esclareçam a alta no preço
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do Etanol dos últimos meses, bem assim, promovam urgentes e severas medidas
para baratear este bicombustível, objetivando tornar o Brasil uma potência na
fabricação e utilização deste combustível. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 47) - Requerimento nº 128/2011, de autoria dos Vereadores: Wallace
Ananias de Freitas Bruno e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações à Academia da Força Aérea,
pelos bravos profissionais que abriga, oficiando o Comandante Brigadeiro do Ar
Roberto Carvalho, requerendo ainda, que as congratulações sejam consignadas e
enviadas a cada um dos militares merecedores da “Medalha Bartolomeu de Gusmão”,
parabenizando-os pela presteza com que conduzem sua profissão. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 129/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Excelentíssimo Presidente do Senado Federal José Sarney e às
lideranças partidárias daquela Casa, 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. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 49)
- Requerimento nº 130/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão da Excelentíssima Presidente da República
Federatica do Brasil, Dilma Vana Rousseff Linhares, ao Excelentíssimo Ministro de
Minas e Energia, Edison Lobão, ao Excelentíssimo Ministro de Ciência e Tecnologia,
Aloízio Mercadante Oliva, à Excelentíssima Ministra de Meio Ambiente, Drª Izabella
Mônica Vieira Teixeira, e ao Excelentíssimo Secretário Executivo do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Francisco Gaetani, para que se sensibilizem
e revejam 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. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Neste momento,
requereu o Vereador Otacilio José Barreiros, a suspensão da sessão temporariamente
para análise de Projeto de Lei. Reabertos os trabalhos, 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 Roberto Bruno, sendo aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo Caetano
Rosa e Otacilio José Barreiros. Em seguida, o já inscrito Vereador Otacilio José
Barreiros, usou da palavra. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Antonio
Carlos Bueno Gonçalves sendo aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Logo
após, usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo
aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. Inscrito, dispensou o uso da palavra o
Vereador Leonardo Franscisco 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,
sendo aparteado pelos Vereadores: Roberto Bruno, Almiro Sinotti e Natal Furlan. Em
seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, e não havendo mais
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Vereadores inscritos, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira Discussão do Projeto de
Lei nº 17/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.108.900,00.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 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 (SAEP). Retirado na forma do artigo 38 do
Regimento Interno. 03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
09/2010, que visa alterar e acrescentar dispositivos na Lei Complementar nº 76, de 15
de fevereiro de 2007, alterada pela Lei Complementar nº 80, de 30 de novembro de
2007, que dispõe sobre o zoneamento urbano e rual do Município de Pirassununga.
Foi apresentada a Emenda nº: 01/2011, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu
pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Logo após, em Primeira
Discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 09/2010, foi aprovado por unanimidade
de votos dos presentes, bem como, a Emenda apresentada. 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 falta da 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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