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Ata nº 2617 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
29 de novembro de 2010. Ao vigésimo nono dia do mês de novembro de dois mil e
dez, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2617ª
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 Natal Furlan, declarou abertos os
trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2616 da Sessão Ordinária de 22 de
novembro de 2010, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em
seguida o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, 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) – Convite do Ceplam, para a “Campanha Nacional de Moralização do
Legislativo Brasileiro”, de 11 a 12/2010; 02) – Informativo da União dos Vereadores do
Brasil, sobre o III Encontro Nacional de Vereadores, de 07 a 09/12/2010; 03) –
Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, encaminhando os manuais:
“Acessibilidade Ônibus”; e “Acessibilidade nos Terminais Rodoviários”; 04) – Revista
NTU Urbano, Edição nº 158, 10/2010; 05) – Revista Recap, nº 73, 2010; 06) – Jornal
da Câmara, Ano 11, nºs: 2522 e 2531; 07) – Ofício Especial da Secretaria Municipal
de Educação, convidando para a Formatura da 17ª Turma de Ballet do Conservatório
Municipal “Cacilda Becker”, dia 27/11/2010; 08) – Convite da Polícia Civil do Estado de
São Paulo e Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a inauguração das novas
instalações do 1º Distrito de Polícia de Pirassununga, com a unificação do 1º, 2º e 3º
Dps, dia 26/11/2010; 09) – Convite da Academia de Ginástica Olímpica de
Pirassununga, A.G.O.PI, para a Solenidade de Encerramento das Atividades de 2010
com a Demonstração das Equipes de Ginástica Olímpica, Masculino e Feminino, que
representaram Pirassununga nos 54º Jogos Regionais e 74º Jogos Abertos de 2010
em Santos, representando Pirassununga pela SME, e as Equipes dos Níveis B e C
que participaram dos “Troféus São Paulo de 2010” da Federação Paulista de
Ginástica, dia 16/12/2010; 10) – E-mail da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da
Conceição, para a Festa da Padroeira, de 03 a 12/12/2010; 11) – Convite da
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, para a solenidade da
formatura do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência, dias 29 e 30/11/2010; 12) – Convite da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, para a cerimônia de premiação do Projeto Aprendendo e Crescendo
com a Leitura, com a presença da Dra. Monica Serra, dia 29/11/2010; 13) – Ofício nº
19/2010, do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, solicitando
intercessão desta Casa de Leis junto à Administração Municipal, a respeito dos
servidores públicos que mantêm convivência de união estável, declararem através de
registro em cartório, visando a inclusão do companheiro (a) no benefício de
Assistência Médica Hospitalar (Plano de Saúde), com um custo de R$ 252,00
(duzentos e cinquenta e dois reais), dificultando que estas pessoas possam usufruir
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do benefício; 14) – Câmara dos Deputados, encaminhando extrato dos Recursos do
Orçamento da União pagos a Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
17.470.966,37); 15) – Câmara dos Deputados, encaminhando extrato dos Recursos
do Orçamento da União pagos a Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
315.230,00); 16) – Comunicado nº CM139286/2010, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à
Prefeitura Municipal de Pirassununga (R$ 58.616,50); 17) - Comunicado nº
CM139287/2010, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres Professora Maria
José de Oliveira Jacobsen (R$ 2.325,00); 18) - Comunicado nº CM139288/2010, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da EMEIJA Prof. Belmiro Walmor
Urban (R$ 1.913,40); 19) - Comunicado nº CM139289/2010, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à
Associação da Pais e Mestres Rotary Clube (R$ 3.320,00); 20) - Comunicado nº
CM154183/2010, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros à Associação da Pais e Mestres da EMEI Parque
Ecológico Décio (R$ 1.800,00); 21) - Comunicado nº CM154184/2010, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à EMEIEF Prof. Sérgio Collus (R$ 2.346,00); 22) – Ofício do Deputado
Estadual Roberto Massafera, acusando e agradecendo o recebimento do
Requerimento nº 464/2010, de autoria todos os edis, pela expressiva votação em
Pirassununga, e solicitou a consignação de verba orçamentária para a infra estrutura
do Município; 23) – Ofício nº 49/2010, do Deputado Estadual Edson Giriboni,
acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 405/2010, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, que solicitou intercessão, visando melhorias nas condições
do IAMSPE para ampliação de seu atendimento em maior número de cidades do
interior paulista; 24) – FAX do Instituto Tiradentes, sobre pesquisa realizada de
avaliação e convite para o XXXVIII Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores,
Secretários e Assessores Municipais, em Paraíso-SP; 25) – Requerimento do
Vereador Almiro Sinotti, solicitando cópias dos documentos enviados pelo Delegado
de Polícia de Limeira, Dr. José Henrique Ventura, referente às ocorrências e inquéritos
contra o Prefeito Municipal de Pirassununga, Ademir Alves Lindo; 26) – Ofício nº
154/2010, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP, em atenção à
Indicação nº 490/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
sobre vistoria e correção da irregularidade na Rua Osvaldo Roberto do Vale esquina
com Rua Zahia Atala Elmor, Jardim Morumbi; 27) - Ofício nº 157/2010, do Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP, em atenção à Indicação nº 501/2010, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, sobre o sanamento do problema da falta
de galerias pluviais na Avenida Newton Prado, extensão entre a rotatória da Rua
General Luiz Barbedo e proximidades do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga
-SAEP; 28) – Ofício nº 624/2010, da Promotoria de Justiça de Pirassununga,
encaminhando cópia da Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil nº 12/10-3 que
apurou eventual irregularidade cometida pela Municipalidade, apontada pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, ao realizar contratação temporária de pessoal no
-2-

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

exercício de 2005; 29) – Ofício do Deputado Estadual Chico Sardelli, acusando e
agradecendo o recebimento do Requerimento nº 460/2010, de autoria todos os edis,
que consignou votos de congratulações, pela expressiva votação em Pirassununga, e
solicitou a consignação de verba orçamentária para a infra estrutura do Município; 30)
– Ofício GAB. nº 675/2010, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 127/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, a respeito da expedição do novo cartão do Sistema Único
de Saúde – SUS pela Secretaria Municipal de Saúde; 31) - Ofício GAB. nº 677/2010,
do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 125/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, à respeito
da implantação de galerias pluviais no Jardim Parque dos Eucaliptos; 32) - Ofício
GAB. nº 680/2010, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Requerimento nº 479/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, que solicitou intercessão visando o envio de forma urgente, o Projeto
de Lei sobre o Plano de Carreira do Magistério Municipal, a fim de que ocorra a
implantação em 2011; 33) - Ofício GAB. nº 681/2010, do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 480/2010, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que solicitou intercessão visando a
utilização completa dos recursos do FUNDEB, inclusive com a premiação do Corpo
Docente, Funcionários e as Escolas pelo excelente empenho e trabalho desenvolvido
em 2010; 34) - Ofício nº 126/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de
Lei, que recebeu o nº 121/2010, que visa conceder gratificação por assiduidade no
trabalho aos servidores públicos municipais conforme especifica. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
35) - Ofício nº 127/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 122/2010, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Turismo. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) – Projeto
de Decreto Legislativo nº 10/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, que visa conceder ao Padre Lázaro Martins, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. 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: 37) – Indicação nº 521/2010, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de quando da realização de serviços de interdição do trânsito
e fechamento de ruas, promover com antecedência, estudos preliminares e
planejamento, para que não haja prejuízo para o comércio e também para o trânsito;
38) - Indicação nº 522/2010, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, para que
o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir uma Creche no Jardim
Millenium; 39) - Indicação nº 523/2010, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar o recapeamento da Avenida Painguás, trecho
compreendido entre a Transportadora Transbrotense e a Empresa Dpaschoal; 40) Indicação nº 524/2010, de autoria dos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Natal Furlan, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo
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Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de se criar
um novo Pólo Industrial, nas imediações da Eléktro, lado de lá da Via Anhanguera,
pois local apropriado para se construir o projeto, dado à privilegiada localização; 41) Indicação nº 525/2010, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e
Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar
poda de árvores e arbustos, melhorando a iluminação pública junto a praça localizada
na Avenida Newton Prado defronte a Macavipa; 42) - Indicação nº 526/2010, de
autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar trabalhos na Praça
Bellarmino Del Nero, para resgatar e promover pessoas que querem e necessitam de
ajuda naquela região, bem assim, que realize projetos de Infraestrutura para o local;
43) - Indicação nº 527/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de agilizar o processo de
reforma da Biblioteca Municipal “Chico Mestre”, para que os trabalhos sejam iniciados
logo no primeiro mês do próximo ano; 44) - Indicação nº 528/2010, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar uma programação diferenciada e com maior ênfase, quando
do aniversário de fundação do nosso sempre glorioso I.E.P., atual Escola Estadual
“Pirassununga”; 45) - Indicação nº 529/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de proceder
com a pintura de faixas para pedestres, existentes defronte ao prédio do Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, dando maior segurança para os pedestres
que desejam atravessar a rua naquela localidade; 46) - Indicação nº 530/2010, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de instalar nas imediações do ponto de ônibus, proximidades
da Câmara Municipal, lixeiras para servirem as pessoas que se utilizam daquele ponto
e ainda para manter as imediações com melhor aspecto visual sem lixo pelas ruas;
47) - Indicação nº 531/2010, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de canalizar e
captar paras cisternas as águas pluviais junto aos prédios públicos, adequando-se os
existentes, e incluindo-se a canalização e captação por meio de cisternas nos projetos
dos prédios públicos a serem construídos, cujas águas canalizadas poderão ser
aproveitadas para regar as praças públicas, bem como, eventualmente pelo Corpo de
Bombeiros quando da necessidade de se combater incêndios; 48) - Indicação nº
532/2010, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar junto ao Setor de
Fiscalização de Postura, um telefone “Disque Denúncia”, para os casos de infratores
com excesso de sons, barulhos em locais inapropriados, desova de lixo em terrenos
baldios, calçadas irregulares, etc., facilitando os trabalhos dos fiscais e possibilitando
que a população também ajude no combate a essas irregularidades; 49) - Indicação nº
533/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de promover para o próximo ano, eventos em comemoração
a “Semana Ecológica Prof. Manuel Pereira de Godoy”, primeira semana do mês de
junho; 50) - Indicação nº 534/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar à Comissão Municipal de
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Trânsito, estudos para regularizar o tempo dos sinais (semáforos) existentes,
principalmente na área central da cidade; 51) - Indicação nº 535/2010, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar os reparos necessários nos buracos existentes próximo a sarjeta na Rua
Yolanda Del Nero Barco, Centro e Rua José Dioguinho Baldovinoti; 52) - Indicação nº
536/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, a realização de evento similar à “Virada Cultural” que acontece todos os
anos no Município de São Paulo, visando valorizar nossa cultura e fomentar seu
acesso entre os pirassununguenses; 53) - Indicação nº 537/2010, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
promover estudos para a pintura de faixas para pedestres junto à Rua Maestro
Eufrosino de Azevedo, CEFE “Presidente Médici”, bem como, atender a solicitação de
Munícipes nesse sentido, em diversos locais da cidade; 54) - Indicação nº 538/2010,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de junto com a Guarda Municipal, junto ao Encarregado, criar dentro da
jornada de trabalho, atividades físicas com a finalidade de intensificar o
condicionamento físico dos Guardas Municipais; 55) - Indicação nº 539/2010, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de adquirir motocicletas com verba remanescente que foi encaminhada
para o Município pelo Ministério da Justiça, promovendo treinamentos com os
Guardas Municipais junto a Polícia Militar, para serem usadas em conjunto e em
convênio pelas forças de segurança do Município, no combate a criminalidade; 56) Indicação nº 540/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de determinar a sinalização com placas,
advertindo os motoristas que logo à frente existe redutor de velocidade, nos locais
onde esse aviso não existe, tudo de conformidade com as normas da lei de trânsito,
indicando ainda, que sejam realizadas as pinturas das lombadas e faixas para
pedestres, proporcionando maior segurança aos motoristas e aos pedestres; 55) Indicação nº 541/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de retornar o trânsito em sentido duplo de direção,
na Rua Constituição, pois somente aos domingos, quando da feira livre, é que o
trânsito é mais intenso no local, não advindo qualquer prejuízo para os usuários em
geral, todavia, durante a semana prejudica os moradores, que necessitam fazer
grandes contornos para atingirem suas residências; 56) - Indicação nº 542/2010, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de recapear a Avenida Duque de Caxias Norte,
paralela ao Jardim São Valentim, e a Rua Cherubim Jota, Jardim das Laranjeiras; 57) Indicação nº 543/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de junto com a Secretaria
Municipal de Esportes, a realização de um Campeonato Municipal de Futebol Amador;
58) - Indicação nº 544/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar uma equipe
de profissionais para regularizarem as obras que foram edificadas, a título de aumento
ou reformas, junto às casas dos conjuntos habitacionais e outros, sem ônus para os
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proprietários, cadastrando os respectivos aumentos para cobrança de IPTU, após as
regularizações; 59) - Indicação nº 545/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar o setor de trânsito, regularizar as placas, quanto as suas alturas,
proporcionando assim, maior segurança para os pedestres que desejam cruzar a
rotatória, quando em retorno da cidade para suas residências; 60) - Indicação nº
546/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de urgentemente mudar o lugar da placa
citada na Rua Antonio de Souza Mourão para facilitar a visão dos motoristas e evitar
acidentes; 61) - Indicação nº 547/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de proibir
estacionamento de carros na Rua Santo Antonio, Vila Brás, próximo a Avenida Newton
Prado, nos dois sentidos, colocando placas e pintando as guias de amarelo, bem
assim, proibir o estacionamento de pelo menos um dos lados da mesma rua no trecho
entre a Rua Fábio Ferreira Veloso, Vila Brás até a Rua Walfrido Alcântara e Silva,
Jardim Olímpio Felício; 62) - Indicação nº 548/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, buscar no Município de
São Paulo, suportes para a realização de evento semelhante à “Virada Esportiva” em
Pirassununga; 63) - Pedido de Informações nº 129/2010, de autoria dos Vereadores
Almiro Sinotti, Antonio Carlos Duz, Otacilio José Barreiros, Roberto Bruno e Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, à respeito do Projeto de Lei nº 120/2010, que autoriza o
Executivo Municipal a firmar convênio de 12 meses com Hospitais Filantrópicos, em
ação conjunta com os Municípios do Colegiado Regional de Araras (Leme/Santa Cruz
da Conceição/Araras e Conchal); 64) - Pedido de Informações nº 130/2010, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, à respeito de verba da Fazenda da União,
repassada através do FUNDEB para o Município, para ser aplicada na Educação. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos: 65) Requerimento nº 510/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 121/2010, de autoria do Executivo Municipal,
que visa conceder gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores públicos
municipais conforme especifica. Aprovado por unanimidade de votos; 66) Requerimento nº 511/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 122/2010, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Secretaria de Estado de Esporte Lazer e Turismo. Aprovado por unanimidade de
votos; 67) - Requerimento nº 512/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao
Dr. José Anésio Palavéri, pelo brilhantismo de suas obras publicadas no Jornal “O
Movimento”, na sessão Artigos, que sempre envolve os amantes da leitura. Aprovado
por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 513/2010, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
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de congratulações ao Músico e Professor Sérgio Adriano Marostegan, pelos
excelentes trabalhos dedicados ao Município através da música. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 514/2010, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
pela realização da “17ª Semana Thatu Pereira de Música”, dias 17 e 22/11/2010.
Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 515/2010, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis,
consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
pela realização de diversas atividades em homenagem a Consciência Negra.
Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 516/2010, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
consignando votos de congratulações à Polícia Civil de Pirassununga, pela
inauguração do 1º Distrito de Polícia de Pirassununga, unificando o 1º, 2º e 3º
Departamentos Policiais, dia 26/11/2010. Aprovado por unanimidade de votos; 72) Requerimento nº 517/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações aos músicos de
nossa cidade pela passagem de seu dia, dia 22/11/2010, especialmente aos
professores de música do Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”.
Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento nº 518/2010, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Coordenadoria do Campus da USP de Pirassununga com apoio da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, pela realização da “X Volta na USP” e a “V
Caminhada no Campus”, dia 20/11/2010. Aprovado por unanimidade de votos; 74) Requerimento nº 519/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações aos Membros de nossa Polícia
Civil recentemente homenageados em cerimonial realizado pal Associação Comercial
e Industrial de Piracicaba, dia 23/11/2010. Aprovado por unanimidade de votos; 75) Requerimento nº 520/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais seis edis, solicitando intercessão da Comissão Municipal de Trânsito, visando
estudos para melhorias em nosso trânsito, acatando os pedidos da população,
representando a vontade e necessidade dos pirassununguenses. Aprovado por
unanimidade de votos; 76) - Requerimento nº 521/2010, de autoria dos Vereadores
Wallace Ananias de Freitas Bruno e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Equipe Feminina
de Vôlei do Clube Pirassununga, pela conquista do Título Estadual do Campeonato
Feminino de Vôlei, dia 21/11/2010. Aprovado por unanimidade de votos; 77) Requerimento nº 522/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais sete edis, solicitando ao Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, para que envie para a Câmara Municipal, tabela atualizada
sobre cobrança de água e esgoto de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 78) - Requerimento nº 523/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Faculdade de Educação da Anhanguera Educacional, Campus Pirassununga, pela
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realização da “XIII Semana da Educação”, dias 16 e 19/11/2010. Aprovado por
unanimidade de votos; 79) - Requerimento nº 524/2010, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, para que envie verba
no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem aplicadas na criação de
Parques Ecológicos com alambrados e calçadas nos Bairros Parque Clayton
Malaman, Jardim São Valentim e Jardim Verona. Aprovado por unanimidade de votos;
80) - Requerimento nº 525/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Dirce de Andrade Mollo.
Aprovado por unanimidade de votos; 81) - Requerimento nº 526/2010, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Dr.
Roberto Max Ferreira. Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento nº
527/2010, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Antenor Alves. Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento nº
528/2010, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Zacarias David. Aprovado por unanimidade de votos; 84) - Requerimento nº
529/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Dourival de Souza Lima. Aprovado por unanimidade de votos; 85) Requerimento nº 530/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Maria José de Oliveira. Aprovado por unanimidade de
votos. Terminada a leitura dos requerimentos o Sr. Presidente Natal Furlan consultou o
Sr. Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, se havia
Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra, o Vereador inscrito
Roberto Bruno. Em seguida, o já inscrito Vereador Otacilio José Barreiros, usou da
palavra, sendo aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves e
Antonio Carlos Duz. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo Eduardo
Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores: Roberto Bruno, Otacilio José
Barreiros e Antonio Carlos Bueno Gonçalves. A seguir, o já inscrito Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra sendo aparteado pelos
Vereadores: Roberto Bruno e Antonio Carlos Duz. Usou da palavra, o Vereador
inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelos Vereadores: Roberto
Bruno e Antonio Carlos Duz. Por fim, o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos Duz,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno. Não havendo mais Vereadores
inscritos, o Senhor Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 121/2010, que visa conceder gratificação por
assiduidade no trabalho aos servidores públicos municipais conforme especifica.
Aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 122/2010, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
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Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Turismo. Aprovado por unanimidade de
votos. 03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 112/2010, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o Exercício de
2011. Foram apresentadas as Emendas nºs: 01 a 27/2010. Neste momento o
Vereador Otacilio José Barreiros, requereu que os pareceres verbais das comissões e
a votação das Emendas fossem apreciadas em bloco, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos, exceção das emendas supressivas. Após a leitura das
emendas pelo Secretário e pareceres verbais favoráveis das comissões permanentes,
foi colocada em votação a Emenda Supressiva nº 01/2010, a qual foi aprovada por
unanimidade de votos, sendo que a Emenda Supressiva nº 02/2010, foi retirada a
pedido do autor Vereador Otacilio José Barreiros. A seguir, foram colocadas em
votação as demais emendas apresentadas, as quais foram aprovadas por
unanimidade de votos, bem como, em Primeira Discussão o Projeto de Lei nº
112/2010. 04) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 08/2010, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a instituição do Programa de
Incubadora de Empresas no Município e dá outras providências. Foram apresentadas
as Emendas nºs: 01 a 04/2010, as quais foram lidas pelo Secretário e receberam
pareceres verbais favoráveis das comissões permanentes. A emenda nº 03/2010, foi
retirada a pedido do autor Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Em destaque
foi aprovada por unanimidade de votos a Emenda Supressiva nº 01/2010, bem como,
as demais emendas apresentadas ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2010. Logo,
em Primeira Discussão foi aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei
Complementar nº 08/2010. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Inscrito, o
Vereador Almiro Sinotti, usou da palavra. 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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