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Ata nº 2554 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
03 de agosto de 2009. Ao terceiro dia do mês de agosto do ano dois mil e nove às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2554ª 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 2553, da Sessão Ordinária de 27 de julho de 2009, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
procedesse com a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador Otacilio José
Barreiros solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedido de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Nesse momento
o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por 5 (cinco) minutos, para colheita de
assinaturas nas proposituras. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Informativo da ESA sobre o Curso Preparatório para o Concurso de
Oficial de Justiça – TJ/SP; 02) – Exemplar do Jornal Mais Brasil para mais Brasileiros,
06/2009; 03) – Boletim FZEA, Edição Especial, de 06 a 07/2009; 04) – Exemplar da
Revista Contas, de 08 a 09/2009; 05) – Convite da Secretaria Municipal de Educação,
para o Desfile em Comemoração ao Aniversário da Cidade, dia 06/08/2009, às 08
horas; 06) – Convite do Executivo Municipal e Secretário Municipal da Saúde, para a
Inauguração das novas instalações das Unidades de Saúde da Família dos Bairros da
Vila Redenção e Raia, dias 04 e 05/08/2009; 07) – Convite do Executivo Municipal,
para a inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
(EMEIEF) “Professora Júlia Colombo de Almeida”, dia 05/08/2009, às 19:30 horas; 08)
– Impresso do Deputado Estadual Vaz de Lima, sobre mensagem ao dia do
aniversário de Pirassununga; 09) – Cartão da família do General Agnaldo Del Nero
Augusto, agradecendo o recebimento do Requerimento nº 349/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, pela mensagem de homenagem póstuma por ocasião de
seu passamento; 10) – E-mail da Diretoria da FZEA/USP, justificando à ausência do
Diretor Prof. Dr. Douglas Emygdio de Faria, na audiência pública a ser realizada dia
05/08/2009; 11) – E-mail do Deputado Federal Michel Temer, solicitando o envio da
relação dos e-mails dos Vereadores da Câmara Municipal de Pirassununga; 12) – Email da ONG Consciec Ambiental, sobre a discussão do tema “Pandemia da Gripe
Influenza H1N1 (Gripe Suína); 13) – Telegrama do Deputado Federal Michel Temer,
acusando o recebimento do Requerimento nº 340/2009, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que solicita Moção de Apoio ao Congresso
Nacional pela análise e aprovação da proposta legislativa que reconhece e
regulamenta as profissões de motoboy, mototaxista e motovigia; 14) – Ofício Circular
nº 02/2009, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção dos Serviços de
Ação Continuada (R$ 151.236,00); 15) – Ofício da Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo, convidando para discussão da Lei Orçamentária Anual de 2010, dia
03/08/2009, às 10 horas, na Câmara Municipal de Campinas; 16) – Ofício da
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, convidando para discussão da Lei
Orçamentária Anual de 2010, dia 10/08/2009, às 16 horas, na Câmara Municipal de
Piracicaba; 17) – Ofício do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga,
solicitando apoio à reinvidicação a reclassificação de referências salariais; 18) – Ofício
nº 101/2009, da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando Ata referente à
Audiência Pública do 2º Trimestre de 2009; 19) – Ofício nº 15/2009, do Executivo
Municipal, encaminhando as Estimativas de Receitas Municipais para o Exercício de
2010; 20) – Ofício GAB. nº 462/2009, do Secretário Municipal de Governo, solicitando
1 (uma) cópia autenticada do Termo de Posse de Prefeito; 21) – Ofício GAB. nº
467/2009, do Secretário Municipal de Governo, solicitando 2 (duas) certidões de
exercício de cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, sendo uma referente ao exercício de
2008 e outra ao exercício de 2009; 22) - Ofício GAB. nº 469/2009, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº
344/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que solicita
intercessão do Governador do Estado de São Paulo, José Serra, ao Secretário
Estadual de Gestão Pública, Sidney Beraldo, ao Líder do PDT na Assembléia
Municipal de Pirassununga, Ademir Alves Lindo, para que viabilizem a vinda de mais
um Posto do Acessa São Paulo para Pirassununga; 23) – Ofício GAB. nº 470/2009, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 71/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, sobre a continuidade
de construção irregular de imóvel à Rua Tenente Olimpio Guiguer, ao lado da Sede da
Associação Atlética Banco do Brasil; 24) – Ofício GAB. nº 475/2009, do Secretário
Municipal de Governo, solicitando 1 (uma) cópia autenticada do Termo de Posse de
Prefeito e a expedição de 1 (uma) Certidão de Exercício de Cargo, com os nomes dos
responsáveis pelo Executivo Municipal (Prefeito e Vice-Prefeito), para complementar
documentação junto a Secretaria Estadual do Emprego; 25) - Ofício GAB. nº
458/2009, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 72/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito
de informações sobre a construção irregular de prédios denominados e conhecidos
como “Gusmão I e II”, localizado na Avenida Painguás; 26) - Ofício GAB. nº 480/2009,
do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 70/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de
informações sobre a construção irregular de prédios denominados e conhecidos como
“Spazio I e II”, localizado nas proximidades da Avenida Painguás; 27) – Ofício nº
89/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
93/2009, que visa autorizar inclusão de ação na Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de
2005 – Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 28) - Ofício nº 90/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 94/2009, que visa autorizar inclusão de ação na Lei nº 3.742,
de 31 de julho de 2008 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 29) - Ofício nº 91/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 95/2009, que visa autorizar abertura de crédito adicional
especial, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), destinado a atender despesas
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com a implantação do projeto de geração de renda “Todo Sabor” em nosso Município.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 30) - Ofício nº 92/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 96/2009, que dispõe sobre criação do emprego em comissão
de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) - Ofício nº
93/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
97/2009, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de
cirurgias eletivas em nosso Município. 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: 32) - Indicação nº
484/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover nos festejos da Exposhow
uma fiscalização rígida quando da montagem das arquibancadas, barracas, estruturas
metálicas, para aferir da segurança quando da recepção dos usuários; 33) - Indicação
nº 485/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover estudos para implantar no
centro da cidade, estacionamento para veículos, quer sejam de propriedade particular
ou público; 34) - Indicação nº 486/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de determinar os
organizadores da Exposhow, para que designem nas imediações do local, ponto de
táxi; 35) – Indicação nº 487/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar os
Servidores Municipais da área de saúde, a usarem máscaras quando em exercícios
de suas atividades nos Postos de Saúde e Centro de Especialidades Médicas, bem
como, instalar refil com álcool nos sanitários dos prédios públicos, bancos, comércio
em geral; 36) - Indicação nº 488/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir
redutores de velocidade nas imediações da Creche Municipal “Padre Salvador
Andreetta” e Condomínio Village Santa Clara, na Rua Siqueira Campos; 37) Indicação nº 489/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover as substituições das
lâmpadas queimadas existentes na rede elétrica da Avenida 06 de Agosto; 38) Indicação nº 490/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar placas sinalizadoras em
todos os parques infantis de nossa cidade, limitando o uso dos brinquedos por
crianças até no máximo 12 anos de idade, regulamentando assim, a utilização dos
parques, cujos brinquedos foram instalados especialmente para crianças; 39) Indicação nº 491/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de desencadear campanha, no
sentido de orientar a população dos cuidados para minimizar as probabilidades de se
adquirir o vírus da gripe H1N1 (gripe suína), distribuindo panfletos, em locais de
aglomeração e grande circulação de pessoas, publicidade em jornais e rádios da
cidade, bem assim, orientar os professores para concretizarem os alunos da
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necessidade de se tornar o cuidado necessário; 40) - Indicação nº 492/2009, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de instalar equipamentos rústicos para a prática de exercícios, nos
parques infantis da cidade, principalmente na Zona Norte, Vila Santa Fé, Cachoeira de
Emas e demais existentes; 41) - Indicação nº 493/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de encaminhar
a esta Casa, quando possível, a proposta conforme Ante-Projeto de Lei, que dispõe
sobre obrigatoriedade de orientação vocacional para alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino e dá outras providências; 42) - Indicação nº 494/2009, de autoria
dos Vereadores: Roberto Bruno e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de atender o pedido de construção de
campo de futebol na Zona Sul; 43) - Indicação nº 495/2009, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de proceder com abertura de rua, interligando a Avenida América do Sul,
com a Rua Guiana, no Bairro Vila Esperança; 44) – Indicação nº 496/2009, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de proceder com abertura de rua, interligando a Avenida
Brasil, com a Rua Paraguai, no Bairro Vila Esperança; 45) - Indicação nº 497/2009, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de fornecer lanches e sucos para os estudantes do
curso noturno da Educação de Jovens e Adultos – EJA; 46) - Indicação nº 498/2009,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de dotar de alambrado a quadra localizada na
Avenida Brasil, Vila Esperança; 47) – Indicação nº 499/2009, de autoria dos
Vereadores: Antonio Carlos Duz, Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Hilderaldo Luiz
Sumaio, Natal Furlan e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de munir todos os pontos de ônibus de cobertura e
bancos de espera, para proporcionar maior conforto aos usuários; 48) – Pedido de
Informações nº 76/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, à
respeito de informações sobre o Código Tributário do Município (Conselho Municipal
de Contribuintes); 49) - Pedido de Informações nº 77/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre o Decreto nº 3901/2009, que dispõe sobre a
regulamentação de obrigações acessórias para construção, reforma, reparação e
ampliação de imóveis; 50) - Pedido de Informações nº 78/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a
construção da rampa de acesso entre os Jardins São Valentim e Redentor. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos: 51) –
Requerimento nº 363/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 96/2009, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe
sobre criação do emprego em comissão de Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 364/2009, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis,
para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 97/2009, de
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autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando
parceria para realização de cirurgias eletivas em nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 365/2009, de autoria dos Vereadores:
Antonio Carlos Duz e Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações ao Prefeito Municipal, Senhor Ademir Alves Lindo e ao
Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Senhor Roberto Donizetti Bragagnollo, pela
realização da 3ª Semana Municipal de Artes Plásticas “Benedicto Francisco de
Oliveira”. Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 366/2009, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, para estudar a possibilidade de
legislar no sentido de obrigar as concessionárias de telefonia a instalarem cabines nos
telefones públicos, de uso comum do povo. Aprovado por unanimidade de votos; 55) Requerimento nº 367/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações
com a Credicitrus, pela realização de entrega de 500 cobertores para diversas
instituições de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento
nº 368/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais nove
edis, consignando votos de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, pela realização de tão importante ato social, o 3º Mutirão para
Operações de Cataratas e Pterígios de cidadãos carentes de nossa cidade. Aprovado
por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 369/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
ao Clube de Orquidófilos de Pirassununga, pelo sucesso da XXVI Exposição Nacional
de Orquídeas de Pirassununga, realizada nos dias 31/07 a 02/08/2009. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 370/2009, de autoria dos Vereadores:
Roberto Bruno, Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações pela
assunção de componentes da Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciências
e Educação - APLACE. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº
371/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais oito edis, consignando votos de congratulações aos agricultores de nossa terra,
pelo “Dia do Agricultor”, comemorado dia 28/07/2009. Aprovado por unanimidade de
votos. 60) - Requerimento nº 372/2009, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Antonio Carlos Duz, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves
Lindo, pela excelente organização dos 53º Jogos Regionais. Aprovado por
unanimidade de votos. 61) - Requerimento nº 373/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria das Dores
Contini. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos o
Sr. Presidente Natal Furlan consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para
falar no Expediente. Inscrito, usou da palavra o Vereador Roberto Bruno. A seguir,
usou da palavra o Vereador inscrito, Otacilio José Barreiros, o qual foi aparteado pelo
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, usou da palavra,
-5-

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

o Vereador inscrito Almiro Sinotti, sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz.
Por fim, usou da palavra o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçaves, o
qual foi aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz. Não havendo mais Vereadores
inscritos, o Senhor Presidente, Vereador Natal Furlan, passou à Ordem do Dia que
constou do seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
96/2009, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre criação do emprego em
comissão de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Aprovado por
unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
97/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando parceria para realização de cirurgias eletivas em nosso Município.
Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
85/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito
adicional suplementar, no valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais),
destinado a atender despesas com serviços de aquisição e implantação de manta
polietileno de alta densidade em área do Aterro Sanitário. 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. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais vereadores inscritos, o
1º Secretário Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, convidou às
Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a População em Geral, para a
Audiência Pública que versará sobre os Projetos de Lei, dia 05 de agosto de 2009, às
9 horas, no Plenário “Dr. Fernando Costa”, nesta Casa de Leis, sita à Rua Joaquim
Procópio de Araújo, 1662 – Centro. Projeto de Lei nº 86/2009. Autoria: Executivo
Municipal. Visa autorizar inclusão de ação 1277 – Implantação de Cozinha
Comunitária na Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005 – Plano Plurianual de
Investimentos para o período de 2006 a 2009. Projeto de Lei nº 87/2009. Autoria:
Executivo Municipal. Visa autorizar inclusão de ação 1277 – Implantação de Cozinha
Comunitária na Lei nº 3.742, de 31 de julho de 2008 – Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2009. Projeto de Lei nº 88/2009. Autoria: Executivo Municipal. Visa
autorizar abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 550.577,88, destinado
a atender despesas com a execução de implantação de Cozinha Comunitária. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão,
tendo faltado à mesma, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. 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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