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

Ata nº 2572 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
07 de dezembro de 2009. Ao sétimo dia do mês de dezembro do ano dois mil e nove
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2572ª 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 2571, da Sessão Ordinária de 30 de novembro 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 às Indicações,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do INM, sobre o 378º
Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais,
Assessores e Servidores, de 10 a 14/12/2009; 02) – Boletim da União Nacional dos
Vereadores, informando os eventos para 2010; 03) – Exemplar da Revista NTU
Urbano, Edição nº 416, 10/2009; 04) – Jornal da Câmara, Ano 10, nº 2377; 05) –
Ofício do Presidente do CEPAM, Felipe Soutello, encaminhando o segundo número da
revista CEPAM – Fortalecendo Municípios; 06) – Convite Especial da APACAP, para o
“Interativo Cultural 2009” e “39º Batismo e Troca de Cordas” dos alunos da APACAP
de Pirassununga, Leme e Itu/SP, realizado dia 06/12/2009; 07) – E-mail de Druziani, à
respeito de informações sobre a Lei Municipal nº 3.874/2009; 08) – E-mail do
Presidente da Câmara Municipal de Araraquara, acusando e agradecendo o Convite
referente à Sessão Solene de entrega de Títulos “Cidadão Pirassununguense” e de
“Cidadão Benemérito”, dia 09/12/2009; 09) – Convite da Secretaria de Estado e
Desenvolvimento, para a cerimônia de “Assinatura de autorização para início das
obras de Ampliação e Reforma na ETEC Rosa Perrone Scavone de Itatiba; 10) – Email da Pezco Editora e Desenvolvimento, sobre o curso, “PPP: A Nova Realidade do
Project Finance no Brasil”, dias 09 e 10/12/2009; 11) – E-mail do Secretário da
Fazenda do Estado de São Paulo, Mauro Ricardo Machado Costa, justificando à
ausência na “Sessão Solene de entrega de Títulos “Cidadão Pirassununguense” e de
“Cidadão Benemérito”; 12) – Convite da Intervias – Concessionária de Rodovias do
Interior Paulista S/A, para o evento de premiação das Escolas Destaques que melhor
difundiram os ensinamentos do Programa “Educar para Humanizar o Trânsito” no ano
de 2009 e entrega dos prêmios do 8º Concurso de Cartões de Natal Intervias aos
alunos de escolas acompanhadas pelo Projeto Escola, com o tema “Educação no
Trânsito”, dia 11/12/2009; 13) – Ofício nº 923/2009, do Secretário Adjunto da
Secretaria do Estado do Emprego e Relações do Trabalho, Pedro Rubez Jehá,
justificando à ausência na “Sessão Solene de entrega de Títulos “Cidadão
Pirassununguense” e de “Cidadão Benemérito”, por compromissos anteriormente
assumidos; 14) – Ofício nº 1074/2009, da Administração Geral do Centro Paula
Souza, em atenção ao Requerimento nº 386/2009, de autoria dos Vereadores:
Roberto Bruno e Antonio Carlos Duz, que solicitou intercessão do Governador do
Estado de São Paulo, José Serra, ao Secretário Estadual de Desenvolvimento,
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Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e à Diretora Superintendente do Centro
Estadual de Educação Tecnológico Paula Souza, Laura Laganá, para que empenhem
meios em destacar a vinda de novos cursos técnicos à Pirassununga; 15) – Ofício do
Comandante da Academia da Força Aérea, Big Ar Marco Antonio Carballo Perez, em
atenção ao Requerimento nº 578/2009, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno,
Natal Furlan, Almiro Sinotti e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que seja
encaminhado o presente requerimento às Lideranças Partidárias da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, ao Excelentíssimo Governador do Estado, José
Serra, Excelentíssimo Secretário Estadual dos Transportes, Mauro Arce, e ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, para que desenvolvam
esforços com a finalidade de construir a duplicação da Rodovia SP-201, com objetivo
de minimizar acidentes com vítimas que constantemente vêm ocorrendo naquela via.
Requerendo, outrossim, que cópia da presente seja encaminhada às forças vivas
abaixo elencadas para que encampem a presente reivindicação, fazendo coro ao
pleito, em favor de nossa comunidade: Academia da Força Aérea, 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, 3ª Companhia de Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária,
Polícia Militar Ambiental, Posto de Bombeiros, Delegacia de Polícia, D.E.R. de
Pirassununga e CEPTA-ICMBio; 16) – Câmara dos Deputados encaminhando Extrato
dos Recursos do Orçamento da União empenhado ao Município de Pirassununga,
referente ao Projeto Atividade (R$ 254.200,00); 17) – Ofício nº 1608/2009, do
Deputado Estadual Campos Machado, em atenção ao Requerimento nº 578/2009, de
autoria dos Vereadores: Roberto Bruno, Natal Furlan, Almiro Sinotti e Wallace Ananias
de Freitas Bruno, para que seja encaminhado o presente requerimento às Lideranças
Partidárias da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Excelentíssimo
Governador do Estado, José Serra, Excelentíssimo Secretário Estadual dos
Transportes, Mauro Arce, e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir
Alves Lindo, para que desenvolvam esforços com a finalidade de construir a
duplicação da Rodovia SP-201, com objetivo de minimizar acidentes com vítimas que
constantemente vêm ocorrendo naquela via. Requerendo, outrossim, que cópia da
presente seja encaminhada às forças vivas abaixo elencadas para que encampem a
presente reivindicação, fazendo coro ao pleito, em favor de nossa comunidade:
Academia da Força Aérea, 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, 3ª Companhia
de Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental, Posto de
Bombeiros, Delegacia de Polícia, D.E.R. de Pirassununga e CEPTA-ICMBio; 18) –
Ofício de Ester Moura Nunes, à respeito de informações sobre exames realizados na
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 19) – Ofício da Associação Comunitária
da Vila Paulista, solicitando informações à respeito da Administração do Município; 20)
– Ofício 649/2009, da Reitora da Universidade de São Paulo, USP, Suely Vilela,
encaminhando o exemplar do Anuário Estatístico da USP – 2009, com as informações
consolidadas referentes ao ano de 2008; 21) – Ofício GAB. Nº 754/2009, do
Secretário Municipal de Governo, solicitando a expedição de 02 (duas) Certidões de
Exercício de Cargo de Prefeito, onde conste a frase “sob as penas da Lei” e, período
de atuação, para complementar documentação para celebração de convênio; 22) –
Ofício GAB. Nº 753/2009, do Executivo Municipal e Secretario Municipal de
Administração, em atenção ao Pedido de Informações nº 111/2009, de autoria dos
Vereadores: Antonio Carlos Duz, Natal Furlan e Leonardo Francisco Sampaio de
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Souza Filho, sobre informações à respeito de transferência de verbas para a Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga; 23) – Ofício nº 130/2009, do Executivo
Municipal, encaminhando os quadros do Orçamento – Seguridade, fls. 1 a 24,
devidamente alterados em complemento à proposta de emenda ao Projeto de Lei
protocolado nessa Casa de Leis sob nº 116/2009, que dispõe sobre o Orçamento do
Município para o exercício de 2010, solicitada através do Ofício nº 129, de 30/11/2009.
Encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura, pertinente à matéria
para dar o parecer; 24) - Ofício nº 131/2009 do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei, que recebeu o nº 138/2009, 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; 25) - Ofício nº 132/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 139/2009, que visa alterar dispositivos na Lei nº 2.551, de 04
de abril de 1994, que dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar, alterada pela Lei nº
2.725, de 22 de março de 1996. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) - Ofício nº 133/2009 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 140/2009, que visa
autorizar o Município de Pirassununga a doar ao Serviço Social da Indústria (SESI),
Departamento Regional de São Paulo, o imóvel de sua propriedade, matriculado no
Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 28.675 e da outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 27) - Projeto de Resolução nº 08/2009, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, que visa alterar a Resolução nº 161, de 03 de maio de 2000. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
28) - Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2009, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que visa conceder a Cristina Aparecida Batista, o título de
“Honra ao Mérito”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 29) - Projeto de Lei nº 141/2009, de autoria da
Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação de empregos no quadro de servidores da
Câmara Municipal. 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: 29) - Indicação nº 708/2009, de autoria
do Vereador Almiro Sinotti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de sanar o problema de empoçamento de água defronte ao nº 984, da Avenida Miguel
Ângelo Devitte, Vila São Pedro; 30) - Indicação nº 709/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, estude a
possibilidade de determinar a pintura ou mesmo substituição da placa de sinalização
“Pare”, instalada no sentido de quem vem da Avenida Prudente de Moraes entra na
Rotatória “Francisco Domingos”, proximidades da Câmara Municipal; 31) - Indicação
nº 710/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o setor competente
providenciar os reparos na sarjeta nas confluências das Ruas Jesus com Dom Pedro
II; 32) - Indicação nº 711/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar brinquedos na praça
da Vila Guilhermina, dando utilidade aquele espaço público, impedindo, inclusive, o
mau uso do local; 33) - Indicação nº 712/2009, de autoria do Vereador Leonardo
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Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal, estude a
possibilidade de firmar convênio com o Serviço e Água e Esgoto de Pirassununga –
SAEP, Eléktro, Telefônica, etc., com visos a arrecadar verbas para o Fundo Municipal
de Saúde, promovendo primeiramente orientação aos contribuintes de que a doação é
espontânea, e que os valores arrecadados, servirão para cobrir gastos nos
atendimentos das pessoas carentes, através do Sistema Único de Saúde – SUS, junto
a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 34) - Indicação nº 713/2009, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de se construir em nossa cidade, uma sala especial, para deficientes
visuais, dando maior e melhor condições de ensino para esses cidadãos portadores
dessa deficiência; 35) - Indicação nº 714/2009, de autoria dos Vereadores: Natal
Furlan e Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
projetar e construir mais 10 (dez) quiosques em Cachoeira de Emas; 36) - Indicação
nº 715/2009, de autoria dos Vereadores: Natal Furlan e Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de regularizar o problema de atrasos
nas linhas de ônibus que passam por Cachoeira de Emas; 37) - Indicação nº
716/2009, de autoria dos Vereadores: Natal Furlan e Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de atender os moradores de Cachoeira
de Emas, promovendo os reparos necessários no piso e arquibancada da quadra
poliesportiva “Laura Tuckmantel Macris”, Jardim Limoeiro, construindo ainda, no
mesmo Bairro, na Rua João Gaspar Letordi, um novo ponto de ônibus; 38) - Indicação
nº 717/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de designar coletores de lixo nas ruas
do Jardim Residencial Ferrari; 39) - Indicação nº 718/2009, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de promover a cobertura do ponto de ônibus, localizado na saída da
cidade, acessa para Cachoeira de Emas; 40) - Indicação nº 719/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de promover uma ampla divulgação da Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas, dando conhecimento aos interessados de sua existência em nosso
Município; 41) - Indicação nº 720/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de agendar datas para se discutir
o projeto de reestruturação de cargos juntamente com os servidores municipais,
através do órgão representativo, para posteriormente ser encaminhado projeto de lei
para votação junto à Câmara Municipal; 42) - Indicação nº 721/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de determinar melhor estudo visando um trânsito de veículos mais
seguro, nas proximidades da USP, onde está sendo construído mais um acesso para
a Zona Norte, retirando, se for necessário, metade da antiga rotatória lá existente,
minimizando a probabilidade de acidentes; 43) - Indicação nº 722/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de introduzir no kit escolar, além do uniforme que já é entregue às
crianças, também o material escolar para os alunos que necessitam dessa ajuda; 44) Indicação nº 723/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar no Município, um
Fundo de Saúde próprio para custeio de um ambulatório, onde os pacientes possam
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realizar os exames de radioterapia, quimioterapia e hemodiálise; 45) – Pedido de
Informações nº 113/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de
informações sobre o quadro de servidores que trabalham em atividades insalubres ou
perigosas; 46) - Pedido de Informações nº 114/2009, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações de construção de muro de arrimo
nas confrontações do Horto Municipal; 47) - Pedido de Informações nº 115/2009, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, à respeito de informações sobre a Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga; 48) - Pedido de Informações nº 116/2009, de
autoria dos Vereadores: Antonio Carlos Duz, Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a reestruturação do quadro
de servidores municipais; 49) - Pedido de Informações nº 117/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre
remanejamento de verba referente a realização de eventos em nossa cidade; 50) Pedido de Informações nº 118/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a Cooperativa de Reciclagem. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos. 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
595/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Senhor Prefeito Municipal,
Ademir Alves Lindo, para que envie o projeto de lei autorizando o pagamento de
gratificação por assiduidade ao trabalho dos servidores municipais. Retirado a pedido
do autor; 52) - Requerimento nº 596/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, 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 116/2009, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o
Exercício de 2010. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº
597/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, 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 136/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio, com o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social,
objetivando a transferência de recursos para aquisição de bem permanente. Aprovado
por unanimidade de votos. Neste momento o Sr. Presidente solicitou ao VicePresidente, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que assumisse a direção dos
trabalhos para sua retirada do Plenário. Em seguida, o 1º Secretário, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, continuou a leitura dos requerimentos.
54) - Requerimento nº 598/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, 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 137/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento, objetivando o desenvolvimento de programas ligados
à agricultura, pecuária e abastecimento. Aprovado por unanimidade de votos. Logo
após, o 1º Secretário, continuou a leitura dos requerimentos. 55) - Requerimento nº
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599/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, 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 138/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa conceder gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores públicos
municipais conforme especifica. Aprovado por unanimidade de votos; 56) Requerimento nº 600/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 139/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa alterar dispositivos na Lei nº 2.551, de 04 de abril de 1994, que dispõe sobre
a criação do Conselho Tutelar, alterada pela Lei nº 2.725, de 22 de março de 1996.
Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 601/2009, 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 140/2009, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Município de Pirassununga a doar
ao Serviço Social da Indústria (SESI), Departamento Regional de São Paulo, o imóvel
de sua propriedade, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 28.675 e
da outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº
602/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, 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 141/2009, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação de
empregos no quadro de servidores da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade
de votos; 59) - Requerimento nº 603/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Decreto Legislativo nº
12/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa conceder
a Cristina Aparecida Batista, o título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade
de votos; 60) – Requerimento nº 604/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o Presidente
do CONSEG, Paulo André Silva Tannús, pela entrega de homenagens às destacadas
personalidades que prestam relevantes serviços à comunidade pirassununguense,
realizado dia 02/12/2009. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
605/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com as seguintes personalidades que
participaram do Curso de Arbitragem em Atletismo, realizado dia 02/12/2009:
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo, na pessoa do
Secretário, Senhor Claury Santos Alves da Silva, extensivo ao Coordenador de
Esportes Professor Nelson Gil; aos Professores que ministraram o curso, Ricieri
Degen e Sônia Regina; ao Secretário Municipal de Esportes, Alessandro Pedro
Marangoni; ao Comando da Academia da Força Aérea de Pirassununga, por haver
cedido espaço para que o curso fosse ministrado, Brig Ar Marco Antonio Carballo
Peres; ao Prefeito Municipal de Pirassununga, Ademir Alves Lindo. Aprovado por
unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 606/2009, de autoria do Vereador Almiro
Sinotti, e subscrito por mais oito edis, encaminhando Moção de Apoio aos Servidores
Municipais, solicitando apoio aos demais Edis, para que todos, independentemente de
partido, passem a cobrar da Administração, a concretização da reestruturação no
quadro funcional dos servidores municipais, para que a promessa de antes, se torne
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realizade o mais breve possível, requerendo também, que cópia seja encaminhada ao
Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, na pessoa de seu Presidente,
Senhor Joaquim Donizetti Godoy Leme e ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Senhor Ademir Alves Lindo. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento
nº 607/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos bueno Gonçalves, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações com a Diretoria do Clube
Pirassununga, pela realização do II Festival de Natação Infanto Juvenil “Clube
Pirassununga”, realizado dia 21/11/2009. Aprovado por unanimidade de votos; 62) Requerimento nº 608/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, e subscrito
por mais seis edis, solicitando informações à respeito da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº
609/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Dr. João
Pinheiro Neto, Delegado de Polícia do 2º Distrito, desejando-lhe as boas vindas para
Pirassununga e ainda suceso em sua nova empreitada. Aprovado por unanimidade de
votos; 64) - Requerimento nº 610/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao GAEP – Grupo de Amor-Exigente de Pirassununga, pelo 14º ano
de existência e também aos relevantes serviços prestados ao Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 611/2009, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações com o Secretário de Estado do Meio Ambiente
e Presidente do Consema, Senhor Francisco Graziano Neto, pela Audiência Pública,
que discutiu relevante tema de interesse público, realizada dia 26/11/2009. Aprovado
por unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 612/2009, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Roberto Massafera, visando a doação
de um ônibus escolar adaptado a cadeirantes e alunos com necessidades especiais
para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga - APAE.
Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº 613/2009, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Roberto Massafera, para que verifique a
possibilidade de reservar verba para o Município, visando à aquisição de ambulância
para atuar em Cachoeira de Emas e Vila Santa Fé, no período integral. Aprovado por
unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 614/2009, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Antonio Adolpho Lobbe Neto, visando a
doação de um ônibus escolar adaptado a cadeirantes e alunos com necessidades
especiais para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga APAE. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 615/2009, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Antonio Adolpho Lobbe
Neto, para que verifique a possibilidade de reservar verba para o Município, visando à
aquisição de ambulância para atuar em Cachoeira de Emas e Vila Santa Fé, no
período integral. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº
616/2009, de autoria dos Vereadores: Natal Furlan e Roberto Bruno, e subscrito por
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mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, para
que verifique a possibilidade de destinar verba para Pirassununga, com objetivo de se
construir em outra área, novos quiosques em Cachoeira de Emas. Aprovado por
unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 617/2009, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
Sargento Antonio Gilberto Prearo, pelos excelentes trabalhos educacionais que vem
desenvolvendo através de palestras, em prol da nossa fauna e flora. Aprovado por
unanimidade de votos; 72) - Requerimento nº 618/2009, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
Vanderlei Macris, para viabilizar a possibilidade de destinar verba para Pirassununga,
com o fito de se construir um Centro de Cidadania em Cachoeira de Emas. Aprovado
por unanimidade de votos; 73) - Requerimento nº 619/2009, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão da
Diretoria Técnica da DRS-X, Piracicaba, na pessoa da Senhora Nadia Aparecida
Martorini, para em audiência a ser designada nesta Casa de Leis, visando esclarecer
as dúvidas ocorrentes, bem como, os reflexos da mudança para a população.
Aprovado por unanimidade de votos. Retornou na direção dos trabalhos, o Sr.
Presidente Vereador Natal Furlan. Logo após, continuou a leitura dos requerimentos.
74) - Requerimento nº 620/2009, de autoria dos Vereadores: Otacilio José Barreiros e
Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Fernando Capez, para que promova gestões junto ao Governo do Estado de
São Paulo, com visos a instalar uma Unidade do Poupa Tempo em Pirassununga para
servir a comunidade e também às cidades vizinhas. Aprovado por unanimidade de
votos; 75) - Requerimento nº 621/2009, de autoria dos Vereadores: Natal Furlan e
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio, para que promova gestões junto
ao Governo do Estado de São Paulo, com visos a instalar uma Unidade do Poupa
Tempo em Pirassununga para servir a comunidade e também às cidades vizinhas.
Aprovado por unanimidade de votos; 76) – Requerimento nº 622/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações com o Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”,
pelo brilhantismo com que se desenvolveu o Festival de Ballet. Aprovado por
unanimidade de votos; 77) – Requerimento nº 623/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
com os Aspirantes da Turma Kairós, pela realização da Solenidade de Formatura dos
Aspirantes da Turma Kairós, dia 11/12/2009. Aprovado por unanimidade de votos; 78)
– Requerimento nº 624/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações com os componentes que
fizeram o “Movimento Cultural”, desenvolvido junto ao Campos da USP em
Pirassununga, dia 01/12/2009. Aprovado por unanimidade de votos; 79) –
Requerimento nº 625/2009, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e Almiro Sinotti,
e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson
Marquezelli, para que verifique a possibilidade de destinar verba ao Município de
Pirassununga, visando a cobertura de quadras poliesportivas. Aprovado por
unanimidade de votos; 80) – Requerimento nº 626/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
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enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Valdemir José Pavesi.
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 Almiro Sinotti, sendo
aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Neste momento o Sr.
Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
que assumisse a direção dos trabalhos para sua retirada do Plenário. A seguir, o já
inscrito Vereador Roberto Bruno usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores:
Almiro Sinotti e Otacilio José Barreiros. Retornou na direção dos trabalhos, o Sr.
Presidente Vereador Natal Furlan. Em seguida, usou da palavra, o Vereador inscrito
Otacilio José Barreiros. Logo após, usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores: Roberto Bruno e Otacilio
José Barreiros. Usou da palavra, o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves.
Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno, o
qual foi aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Almiro Sinotti
e Otacilio José Barreiros. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. 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 116/2009, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o Exercício de
2010. Foram apresentadas as Emendas nºs: 01 a 101/2009. Neste momento o
Vereador Otacilio José Barreiros, requereu que a votação do Projeto de Lei nº
116/2009 fosse apreciada por capítulo, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. Requereu ainda, a dispensa da leitura e votação em bloco das Emendas em
razão dos Vereadores já terem conhecimento da matéria, sendo deferido o pedido
pelo Plenário. A seguir, o Sr. Presidente consultou as Comissões Permanentes as
quais deram pareceres verbais favoráveis as Emendas apresentadas. Foi justificada à
ausência do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio. Em Primeira e Segunda Votação o
Projeto de Lei nº 116/2009, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes,
bem como, as Emendas apresentadas. 02) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 136/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio, com o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social,
objetivando a transferência de recursos para aquisição de bem permanente. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 03) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 137/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, objetivando o desenvolvimento de programas ligados à agricultura,
pecuária e abastecimento. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 138/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa conceder gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores
públicos municipais conforme especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 05) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 139/2009, de
autoria do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos na Lei nº 2.551, de 04 de
abril de 1994, que dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar, alterada pela Lei nº
2.725, de 22 de março de 1996. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
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06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 140/2009, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Município de Pirassununga a doar ao
Serviço Social da Indústria (SESI), Departamento Regional de São Paulo, o imóvel de
sua propriedade, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 28.675 e da
outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 141/2009, de autoria da Mesa
Diretora, que dispõe sobre a criação de empregos no quadro de servidores da
Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 08) – Primeira
e Segunda Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa conceder a Cristina Aparecida
Batista, o título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 09) – Segunda Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2009, de
autoria do Vereador Almiro Sinotti, que visa conceder a Senhora Augusta Geny de
Carli Collucci, o título de “Cidadã Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 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. 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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