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Ata nº 2677 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
02 de maio de 2012. Ao segundo dia do mês de maio de dois mil e doze, às 20 horas,
na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2677ª 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 2676 da Sessão Ordinária de 23 de abril de 2012, 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 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. Em seguida, o Sr.
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo do IBRAP,
sobre o curso nº 512; 02) – E-mail do Conselho de Participação de Desenvolvimento
da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, comunicando o apoio a
constitucionalidade das cotas para negros nas universidades públicas; 03) – Revista
Radis Comunicação e Saúde, nº 116, 04/2012; 04) – Revista ABCD Real, Edição 47,
Ano VI, 04/2012; 05) – Jornal da Fequimfar, Ano 2012, nº 113; 06) – Boletim Grifon
Brasil, publicação dia 02/05/2012; 07) – Convite da Deputada Federal Aline Correa,
para o lançamento do Projeto Encontrarte, dia 07/05/2012, em Rio Claro-SP; 08) –
Ofício da Clínica Veterinária Ricardo, encaminhando o relatório mensal de atividades
do mês de 04/2012; 09) – Prospecto do Interlegis sobre cursos gratuitos a distância;
10) – E-mail da Secretaria de Unidade de Ensino da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos USP, justificando à ausência do Diretor Prof. Dr. Douglas
Emygdio de Faria, na Audiência Pública a ser realizada dia 02/05/2012; 11) – Ofício
da Masterlegis Consultoria, Assessoria e Treinamento, convidando para o curso sobre
fixação dos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito, e Secretários
Municipais, dias 10 e 11/05/2012; 12) – Convite do Executivo Municipal e Secretária
Municipal de Esportes, para a apresentação do uniforme que a Equipe de Futsal
utilizará na Taça EPTV 2012, dia 25/04/2012; 13) – Telegrama do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros, referente ao Pagamento de Programa
de Assistência Farmacêutica Básica Comp 03/2012, (R$ 18.165,29); 14) – Telegrama
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunicando sobre mudanças em
regras de indenização – Serviços de Encomendas (01/05/2012); 15) – Comunicado nº
CM025482/2012, do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 130.680,00); 16) –
Comunicado nº CM025483/2012, do Ministério da Educação informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 192.039,77); 17)
– Comunicado nº CM018867/2012, do Ministério da Educação informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 158.148,00); 18)
– Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando
cópia dos seguintes documentos: Relatório Final da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar ao Processo nº 01/2011; Atas das Sessões Ordinárias de 05 e
12/03/2012, que apreciou referido Relatório e; Ato da Presidência nº 41/2012; 19) –
Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros, solicitando cópia do Pedido de
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Informações nº 131/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinott, que versa sobre o
Programa Segundo Tempo, bem como, cópia integral da resposta enviada pelo
Executivo Municipal referente a aludida propositura; 20) – Ofício nº 495/2012, da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, acusando e agradecendo o
recebimento do Requerimento nº 133/2012, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno
e Otacilio José Barreiros, que encaminhou Moção de Apoio ao Projeto de Iniciativa
Popular que pretende obrigar o Governo Federal a vincular de pelo menos 10% (dez
por cento) da receita bruta da união com a saúde pública; 21) – Ofício nº 144/2012, do
Senador Álvaro Dias, em atenção ao Requerimento nº 112/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, visando a flexibilização da transmissão da transmissão do
programa “A Voz do Brasil”; 22) – Ofício do Secretário de Estado da Habitação, Silvio
Torres, em atenção ao Requerimento nº 98/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que consignou votos de congratulações à Secretaria
Estadual de Habitação, na pessoa do gestor Silvio França Torres, pela ampliação na
oferta de moradias e a capacitação de recursos para habitação da população de
menor poder aquisitivo; 23) – Ofício nº 16/2012, da Procuradoria Geral do Município,
encaminhando o Termo de Re-Ratificação entabulado com a Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga; 24) – Ofício GAB nº 227/2012, de autoria do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 27/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, sobre quais foram as estradas
municipais asfaltadas desde 2005 até o presente ano; 25) – Ofício GAB nº 228/2012,
de autoria do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Requerimento nº 144/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitou intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo,
para que encaminhe a esta Casa de Leis, mapas da Zona Norte do Município,
indicando as áreas verdes e de preservação da região; 33) – Ofício nº 233/2012, do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 50/2012, que
visa estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária
do Município para o exercício de 2013 e dá outras providências. 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: 34) – Indicação nº 108/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar os
reparos necessários no calçamento tipo português, existente no canteiro central
defronte à Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Aflitos e nas calçadas defronte ao
prédio público, sede deste Poder Legislativo, proporcionando mais segurança aos
transeuntes; 35) – Indicação nº 109/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
recapear a Rua Joaquim Vicente da Silva, Vila Pinheiro; 36) – Indicação nº 110/2012,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de colocar lombadas na Avenida Dr. Ivo
Xavier Ferreira, altura do nº 3.038, vila São Pedro, faixas de pedestres defronte as
igrejas e sinalização de trânsito; 37) – Pedido de Informações nº 32/2012, de autoria
do Vereador Almiro Sinotti, sobre horários de atendimento odontológico em algumas
unidades do Município; 38) – Pedido de Informações nº 33/2012, de autoria do
Vereador Natal Furlan, sobre as condições de trabalho dos servidores municipais da
área da saúde; 39) – Pedido de Informações nº 34/2012, de autoria do Vereador
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Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para aquisição de uma ambulância para Cachoeira de Emas, solicitado ao Deputado
Federal Guilherme Mussi. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 40) Requerimento nº 165/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, e apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 36/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de
dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de 2012 a 2013. (Ação nº 2474
– Projeto Oficina de Beleza). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 41) Requerimento nº 166/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, e apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 37/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 4.120, de 20 de junho
de 2011, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012. (Ação nº 2474 –
Projeto Oficina de Beleza). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 42) Requerimento nº 167/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, e apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 38/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, até o
limite de R$ 61.000,00, destinado a atender inclusão de nova Ação no Orçamento
vigente. (Ação nº 2474 – Projeto Oficina de Beleza). Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 43) - Requerimento nº 168/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 42/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito especial no orçamento
vigente, no valor de até R$ 257.400,00, destinado a atender o convênio com o
Ministério do Esporte para implantação do Programa Segundo Tempo Padrão.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) - Requerimento nº 169/2012,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo, pela inauguração da pavimentação e
sinalização da Estrada Rural “Ricieri Scatolini” (Estrada do Perceu), dia 29/04/2012.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº 170/2012,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações à Corporação Musical Pirassununguense
pelo lançamento do CD gravado no Coreto da Praça Central “Conselheiro Antonio
Prado”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº
171/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Ministério Público da Comarca
de Pirassununga, visando ordenar a adaptação de ônibus escolares a alunos com
deficiência. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 47) - Requerimento nº
172/2012, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à
Diretoria da Coopercitrus, através do Gerente da Unidade local, Senhor Carlos André
Bonganha, pela feliz iniciativa prestada ao Engenheiro Agrônomo Antonio Carlos
Benetati, ex colaborador daquela Entidade, com a denominação de seu nome à Sala
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de Treinamento da Cooperativa, bem como, a família do homenageado, através de
sua esposa Sandra Nice Dornela Benetati. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 48) - Requerimento nº 173/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que organizou a festa do trabalhador e à
Secretaria Municipal de Esportes, pela organização dos torneios esportivos,
requerendo ainda, que as congratulações sejam estendidas às equipes vencedoras
do Torneio 1º de Maio de Futsal. Neste momento, o Vereador autor solicitou a
retificação de palavra na propositura, sendo atendida a solicitação. Colocado em
votação, o Requerimento Retificado nº 173/2012, foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 49) - Requerimento nº 174/2012, de autoria dos Vereadores
Roberto Bruno, Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais cinco edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli,
visando o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para implantar ciclovias na
cidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº
175/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando junto ao
Ministério da Saúde, verificar a possibilidade de amparar as seguintes Entidades:
Grupo de Voluntários no Combate ao Câncer – GVCC; Grupo Espírita Irmão Gabriel;
Grupo de Apoio ao Aidético – GAAP, dentro outras, com verbas públicas ou
programas voltados à saúde. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) Requerimento nº 176/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações a todos os trabalhadores, pela
comemoração ao Dia do Trabalhador, dia 01/05/2012. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 52) - Requerimento nº 177/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Carmela Motta Pereira. Aprovado
por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 178/2012, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais
sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Geny Antonietto Rosa. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador
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 já
inscrito Vereador Roberto Bruno. Inscrito, usou da palavra o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito
Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano
Rosa, sendo aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Por fim, usou da palavra o já
inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
36/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de
2012 a 2013. (Ação nº 2474 – Projeto Oficina de Beleza). Neste momento, o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que os Projetos de Leis nºs:
36, 37 e 38/2012, a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do
mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos
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presentes. Logo, o Projeto de Lei nº 36/2012, em votação, foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 37/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de
nova ação na Lei nº 4.120, de 20 de junho de 2011, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2012. (Ação nº 2474 – Projeto Oficina de Beleza). Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 38/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial, até o limite de R$ 61.000,00, destinado a
atender inclusão de nova Ação no Orçamento vigente. (Ação nº 2474 – Projeto Oficina
de Beleza). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 42/2012, de autoria do Executivo Municipal,
visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor
de até R$ 257.400,00, destinado a atender o convênio com o Ministério do Esporte
para implantação do Programa Segundo Tempo Padrão. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. 05) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 43/2012, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 871.000,00, destinado a atender
despesas com aquisição de Motoniveladora e Pá Carregadeira para a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
06) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 44/2012, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 379.538,39, destinado a atender despesas com reforma e
adequação da praça localizada na Avenida Brasil, Vila Esperança. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 07) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
45/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa aumentar o número de empregos
permanentes mensalistas de Professor e Salva-vidas, no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) – Segunda
Discussão do Projeto de Resolução nº 03/2012, de autoria da Mesa Diretora, visa fixar
os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2013 a 2016. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
49/2012, e autoria da Mesa Diretora que visa fixar os subsídios do Prefeito, Vice e
Secretários Municipais para o Mandato 2013 a 2016. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 08) – Primeira Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº
03/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa conceder ao
1º Ten PM Marcelo Estevão de Oliveira, o título de “Honra ao Mérito”. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Colocado em Primeira
Discussão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2012, foi aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio se havia Vereador inscrito para falar na
Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado a 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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