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Ata nº 2669 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
05 de março de 2012. Ao quinto dia do mês de março de dois mil e doze, às 20 horas,
na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2669ª 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 2668 da Sessão Ordinária de 27 de fevereiro 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. A seguir, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo Interlegis, sobre Cursos
Gratuitos a Distância; 02) – Informativo do IBRAP sobre o curso nº 498; 03) – Revista
Radis Comunicação e Saúde, nº 114, 02/2012; 04) – Revista Prefeitos & Gestões, Ano
III, Edição nº 18 - 2012; 05) – Comunicado nº CM007285/2012, do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 331.635,66); 06) – Telegrama do Senador Inácio Arruda, em
atenção ao Requerimento nº 574/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que
encaminhou Moção de Repúdio a procrastinação da CPMF ou imposto com outra
denominação que venha a aumentar a já volumosa carga tributária brasileira; 07) –
Telegrama nº 1138/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informando a liberação de
recursos financeiros referente ao Pagamento de Programa de Assistência
Farmacêutica Básica, Comp 12/2011, (R$ 18.165,29); 08) – Telegrama nº
1605/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros referente ao Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade – PMAQ Comp 12/2011, (R$ 5.200,00); 09) – Telegrama nº
1511/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros referente ao Pagamento de Saúde da Família – SF Comp 01/2012, (R$
100.500,00); 10) – Ofício do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, à
respeito de informações sobre o Projeto de Reestruturação dos Servidores
Municipais; 11) – Ofício nº 153/2012, da Promotoria de Justiça de Pirassununga,
solicitando informações sobre Lei Municipal regulamentando a obrigatoriedade do
Poder Executivo subvencionar o transporte de estudantes universitários que estudam
em outros municípios; 12) – E-mail do Interlegis, comunicando a abertura das
inscrições para os cursos gratuitos a distância, até o dia 14/03/2012; 13) – Ofício nº
01/2012, do Deputado Estadual Roberto Massafera, em atenção ao Requerimento nº
764/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
visa programar no Orçamento o valor de R$ 500.000,00 a serem aplicados na
adaptação de ônibus do transporte escolar municipal às necessidades de alunos
portadores de limitações físico motoras; 14) – Ofício Circular nº 55/2012, do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, (R$ 33.349,85); 15) – Ofício do
Instituto Capacitar, convidando o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para
receber a honraria “Presidente de 2012”, como destaque político, convidando
também, o Vereador Otacilio José Barreiros e Wallace Ananias de Freitas Bruno para
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receber a honraria “Vereador Campeão de Votos 2008”, que será entregue no 526º
Encontro nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais,
Assessores e Servidores, dias 13, 14, 15, 16 e 17/03/2012; 16) – Ofício da FIESP,
Rossildo Faria, Chefe de Gabinete, em atenção ao Requerimento nº 05/2012, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, pelos votos de congratulações ao Presidente
Paulo Skaf, às novas instalações da Escola Padrão SESI; 17) – Ofício da SESI, José
Felício Castellano, Superintendente de Integração, em atenção ao Requerimento nº
05/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, pelos votos de congratulações ao
Presidente Paulo Skaf, às novas instalações da Escola Padrão SESI; 18) – E-mail de
Cesar Callegari, informando a assunção ao Cargo de Secretário de Educação Básica
do MEC, no último dia 27/02/2012; 19) – Ofício nº 06/2012, da Comissão Municipal de
Emprego Pirassununga-SP, sobre a realização de Reunião Regional das Comissões
Municipais de Emprego da Região de Piracicaba, no último dia 14/02/2012; 20) –
Ofício da Clínica Veterinária Ricardo, encaminhando o relatório mensal do mês de
02/2012; 21) – Ofício GAB nº 86/2012, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 02/2012, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre divulgação de propagandas em
sites não oficiais do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP; 22) - O fício
nº 22/2012 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
22/2012, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 152.485,97 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e
oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) - Ofício nº
21/2012 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
21/2012, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 49.096,20 (quarenta e nove mil, noventa e seis reais e vinte
centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 24) - Ofício nº 20/2012 do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 20/2012, que dispõe sobre aumento
de vagas de empregos, conforme especifica, no quadro de servidores da
municipalidade. 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: 25) – Indicação nº 39/2012, de autoria
do Vereador Almiro Sinotti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de promover a limpeza de terrenos na Rua Marquês de Tamandaré, Jardim Elite,
defronte ao nº 61; 26) – Indicação nº 40/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade recapear
a Rua José Thim, Vila Nova; 27) – Indicação nº 41/2012, de autoria dos Vereadores
Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar verba no importe de R$
100.000,00 (cem mil reais), para reformas e pintura da parte externa do prédio da
APAE; 28) – Indicação nº 42/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de adotar aos vários setores
da Administração Pública Municipal de equipamentos de ar condicionado; 29) –
Indicação nº 43/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de adotar nas principais avenidas da
cidade (Juca Costa, Painguás, Newton Prado, Prudente de Moraes, etc.) as
denominadas “Ciclofaixas”, devidamente demarcadas com cores vivas, junto aos
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respectivos canteiros centrais; 30) – Indicação nº 44/2012, de autoria dos Vereadores
Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de determinar a equipe competente da Municipalidade,
visando solucionar os problemas do grande volume de água que ficam estagnadas na
Rua Benedito Galhardo, altura dos números 1.117 e 1.127, Jardim Ferrarezzi; 31) –
Indicação nº 45/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de, através de convênio com a Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, promover as reformas
necessárias no antigo Barracão do Posto de Sementes (Expurgo), visando instalar um
Pólo para Agronegócio; 32) – Indicação nº 46/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de disponibilizar, no
“site” da Prefeitura Municipal, serviço como pagamento de IPTU e emissão de
certidões; 33) – Indicação nº 47/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com
Associações, como é o caso da Associação Comercial e Industrial de Pirassununga –
ACIP, órgãos de comunicação, entidades e instituições diversas, para que recebam
sugestões da população para a revitalização da Praça Central “Conselheiro Antonio
Prado” e a encaminhem ao Executivo para análise; 34) – Pedido de Informações nº
10/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre verba encaminhada para a
implantação da “Casa do Artesão” em Pirassununga; 35) – Pedido de Informações nº
11/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a falta de
materiais de limpeza e materiais para área de saúde; 36) – Pedido de Informações nº
12/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a falta de
vagas em Creches do Município, principalmente no início do ano escolar; 37) – Pedido
de Informações nº 13/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre o atendimento das Secretarias Municipais ao deficiente visual. Em seguida, o
Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 38) - Requerimento nº 57/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Secretário Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Julio Semeghini,
para que se sensibilize pelas necessidades do Bairro Vila Santa Fé, na confecção da
próxima lei orçamentária, se especificada pela Pasta verba para infraestrutura urbana
do Bairro. Em discussão usou da palavra o Vereador Roberto Bruno. Colocado em
votação, o Requerimento nº 57/2012, foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 39) - Requerimento nº 58/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à APAE de Pirassununga, pela realização da cerimônia de entrega
das novas obras de expansão do Centro de Estudos e Desenvolvimento do Autismo e
Patologias Associadas (CEDAP) da Entidade, dia 02/03/2012. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 40) - Requerimento nº 59/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do
Secretário Estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas, para que permita seja
destacada nova verba para Pirassununga, visando aplicar no controle da população
de cães e gatos para evitar a proliferação desenfreada e o consequente descuido com
esses animais. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 41) –
Requerimento nº 60/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por sete edis, consignando votos de congratulações Ten Cel José do
Santos Lubas, pela assunção ao cargo de Comandante do Batalhão de Infantaria da
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Academia da Força Aérea. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 42) Requerimento nº 61/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
Guilherme Mussi Ferreira, visando a destinação de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para aquisição de uma ambulância para Cachoeira de Emas. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 43) - Requerimento nº 62/2012, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações a todas as Mulheres, pelo Dia Internacional da
Mulher, no próximo dia 08/03/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 44) - Requerimento nº 63/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Secretário
Estadual de Emprego e Relações do Trabalho Davi Zaia, encaminhando Moção de
Apoio ao manifesto contra a desindustrialização e a favor da construção de um Brasil
próspero e com boas oportunidades para todos. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 45) - Requerimento nº 64/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Jovem André Engler de Moraes. 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 Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelo
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, usou da palavra
o Vereador inscrito Roberto Bruno, sendo aparteado pelos Vereadores: Otacilio José
Barreiros e Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, usou da palavra o Vereador
inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Neste momento, o Sr. Presidente
suspendeu os trabalhos temporariamente, para discussão de propositura. Reaberto os
trabalhos, passou-se para a Ordem do Dia: 01) – Discussão e Votação Única do
Relatório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ao Processo nº 01/2011 –
Corregedoria, objeto do protocolado nº 02236, de 15/09/2011. O Sr. Presidente
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse com a leitura do Relatório da
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ao Processo nº 01/2011. Em seguida, foi
lido também pelo Secretário, a pedido do advogado Dr. Meroveu Francisco Cinotti,
defensor do Representado Vereador Almiro Sinotti, textos em destaque da defesa
apresentada ao processo. Prosseguindo o ato, o Sr. Presidente comunicou aos
vereadores que a palavra será concedida na seguinte ordem: Representante Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho (20 minutos); Vereadores (10 minutos);
e Representado Vereador Almiro Sinotti/Advogado (20 minutos). A seguir, foi
concedida a palavra ao Representante Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, o qual usou da Tribuna. Posteriormente usou da palavra os Vereadores:
Paulo Eduardo Caetano Rosa; Natal Furlan; e Otacilio José Barreiros. Na tribuna usou
da palavra o Defensor do Vereador Almiro Sinotti, Dr. Meroveu Francisco Cinotti. Em
seguida, o Sr. Presidente comunicou que, considerando o disposto no inciso 1º do
artigo 22 do Regimento Interno e Paragrafo 4º do Artigo 9º da Lei Orgânica do
Município, os vereadores Representante (Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho) e Representado (Almiro Sinotti), não poderão participar da votação em razão
do interesse na matéria, sendo que o quorum de votação é de maioria de votos, com
a presença da maioria absoluta dos membros, nos termos do paragrafo único do
artigo 9º da Lei Orgânica do Município. Neste momento o Vereador Paulo Eduardo
-4-

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

Caetano Rosa requereu votação nominal, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Colocado em votação nominal o Relatório da
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ao Processo nº 01/2011, obteve-se o
seguinte resultado: Antonio Carlos Bueno Gonçalves – SIM; Hilderaldo Luiz Sumaio –
NÃO; Natal Furlan – NÃO; Otacilio José Barreiros – SIM; Paulo Eduardo Caetano
Rosa – SIM; e Roberto Bruno – SIM. Logo o Relatório da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar ao Processo nº 01/2011, foi aprovado por (04X02) votos. Diante da
votação plenária o Sr. Presidente aplicou ao Representado Vereador Almiro Sinotti a
censura verbal, nos termos do paragrafo 1º do artigo 14 da Resolução nº 176, de 26
de maio de 2009. 02) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 15/2012, de autoria
do Executivo Municipal, que vis autorizar o Poder Executivo, Legislativo e Autarquia
Municipal a firmar convênio com instituições financeiras para concessão de
empréstimos, financiamentos e cartão de crédito aos servidores públicos municipais,
mediante consignação em folha de pagamento e dá outras providências. Adiada a
apreciação por 1 (uma) sessão, a pedido do Vereador Otacilio José Barreiros. 03) Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 16/2012, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 454.020,00, destinado a atender despesas com a
aquisição de equipamentos, acessórios e softwares para implantação do Projeto
“Novos Ambientes de Ensino-aprendizagem” na Rede Municipal de Ensino”. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 04) - Segunda Discussão do Projeto de Lei
nº 17/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 135.300,00, destinado a atender
despesas com a implantação de sistema de administração, processamento e
arrecadação de multas por infração de trânsito no município de Pirassununga-SP.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) - Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 18/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
102.300,00, destinado a atender despesas relativas à aquisição de Registrador
Eletrônico de Ponto Biométrico, para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Obras e Serviços. 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.
Usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Não havendo mais vereadores inscritos, e 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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