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Ata nº 2568 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
09 de novembro de 2009. Ao nono dia do mês de novembro do ano dois mil e nove às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2568ª 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 2567, da Sessão Ordinária de 03 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
Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do Expediente,
Indicações 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) – Exemplar da Revista RECAP, nº 68, 2009; 02) – Exemplar da
Revista, Associação Paulista de Municípios de São Paulo, Ano 05, nº 42; 03) – Jornal
da Câmara, Ano 10, nº 2355, de 28/10 a 02/11/2009; 04) – Jornal do Senado, Ano XV,
nº 3.127/241, de 02 a 08/11/2009; 05) – Prospecto do IBRAP, sobre a programação de
cursos no período de 11/2009 a 02/2010; 06) – Informativo do INV sobre o calendário
de cursos e eventos no período de 11/2009 a 02/2010; 07) – Convite da Prefeitura
Municipal de Araras, para o lançamento do “Plano Integrado de Segurança de Araras”,
dia 13/11/2009, às 20:30 horas; 08) – Convite do Executivo Municipal e
Superintendente do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, para reunião de
apresentação do Plano Diretor de Águas Pluviais do Município de Pirassununga, dia
12/11/2009, às 08:30 horas; 10) – Convite da Secretaria de Desenvolvimento do
Estado de São Paulo, para a Cerimônia de Assinatura de Convênio entre o Centro
Paula Souza e a Prefeitura Municipal de Mairiporã, para implantação dos cursos
técnicos em Administração e Segurança do Trabalho no Município de Mairiporã, dia
04/11/2009, às 16 horas; 11) – Convite da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, para a inauguração das instalações da “Nova Recepção”, realizado
dia 06/11/2009; 12) – Convite do Secretário de Gestão Pública do Estado de São
Paulo, Sidney Estanislau Beraldo, para a presença do Secretário Estadual de
Educação, Paulo Renato de Souza, dia 10/11/2009, às 15 horas, em São João da Boa
Vista-SP; 13) – Convite da Paróquia Santa Rita de Cássia, para o encerramento do
“Torneio de Bocha do sapateiro São Crispim”, às 20:30 horas; 14) – FAX do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brig. Ar. Marco Antonio Carballo Perez,
acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 511/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, pelas mensagens de felicitações ao Dia do Aviador e da
Força Aérea Brasileira; 15) – Convite do SENAI, para o cerimonial de abertura e
encerramento da “Olimpíada do Conhecimento – 2009”, dias 09 e 14/11/2009; 16) –
Ofício nº 1614/2009, da Secretaria Estadual de Gestão Pública, acusando o
recebimento do Requerimento nº 496/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, que
solicitou intercessão do Secretário Estadual dos Transportes, Mauro Arce, e ao Chefe
da Seção Técnica RC13.3 – D.E.R., Engº Og Fray, para que viabilize estudos e
construção de trevo na Rodovia Euberto Nemézio Pereira de Godoy – SP – 201, altura
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do KM 1,5, bem assim a duplicação da Rodovia até o Distrito de Cachoeira de Emas,
requerendo ainda, intercessão do Secretário Estadual de Gestão Pública, Sidney
Beraldo; 17) – Ofício nº 3057/2009, da Caixa Econômica Federal – SR Piracicaba,
informando o desembolso FGTS/CRT 0155.347-44/2003 – Pró Saneamento, (R$
97.070,67); 18) – Ofício GAB nº 687/2009, do Secretário Municipal de Governo,
encaminhando cópia do convênio nº 11/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal
de Pirassununga e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, referente ao
“Programa Saúde da Família – PSF”, exercício 2009; 19) – Ofício GAB. nº 688/2009,
do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 101/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre informações à
respeito da reposição do Busto de Bronze de “Dona Anita Costa”; 20) – Ofício GAB nº
693/2009, do Secretário Municipal de Governo, solicitando cópia autenticada integral
do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 03/2009 e do Projeto de Lei nº 121/2009,
para conclusão do processo de implantação da Escola do SESI em Pirassununga;
21) - Projeto de Resolução nº 07/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Duz,
que visa alterar a denominação e atribuições da Comissão Permanente de Defesa do
Meio Ambiente, conforme especifica. 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: 22) - Indicação nº
656/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, para que o Executivo Municipal, que
seja realizada a construção de uma rotatória na entrada da Vila Real junto à saída
para a Rodovia SP-201; 23) - Indicação nº 657/2009, de autoria do Vereador Almiro
Sinotti, para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de promover novo
recapeamento na Vila Real, implantando-se bocas de lobo, bem assim, plantio de
árvores nas calçadas e ainda no local destinado à praça de lazer; 24) - Indicação nº
658/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir calçada ao redor da praça
localizada na Rua Jacob Abraham Aflalo, no Jardim das Laranjeiras; 25) - Indicação nº
659/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, estude a possibilidade de determinar a construção de
estacionamento para bicicletas nas imediações do Paço Municipal; 26) – Indicação nº
660/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir calçamento na Rua José
Dioguinho Baldovinotti, Jardim Planalto; 27) - Indicação nº 661/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de determinar a pintura ou substituição da placa que dá nome a Rua
Amazonas, bem assim, promover os reparos necessários na guia e asfalto no final da
Rua Ceará, determinando também que se intime os proprietários do lote existente no
local, para que feche de muro sua propriedade; 28) - Indicação nº 662/2009, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de elaborar e enviar a esta Casa,
proposta de Lei que vise dar o disciplinamento correto, racional para os resíduos
provenientes de construção, assim como dar-lhe o destino econômico e social; 29) Indicação nº 663/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, seja elaborado um sistema de bonificação, em especial a
esses profissionais (gestores, professores, monitores de educação básica e pajens)
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pela adesão ao esforço de melhoria do ensino público municipal, dentro de critérios
transparentes e objetivos, procurando valorizar o engajamento desses profissionais;
30) - Indicação nº 664/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de reutilizar os semáforos que estão
sendo substituídos nas ruas de nossa cidade, instalando-se em outros cruzamentos
de tráfego intenso, realizando estudos preliminares para se detectar esses pontos
necessários de sinalização; 31) - Indicação nº 665/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
apresentar, nos próximos anos, a Mostra de Arte Infantil de Pirassununga – MAIP, no
Ginásio “Dr. Lauro Pozzi”, tendo em vista a grandiosidade do evento, bem assim, que
haja uma interação entre a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo; 32) – Pedido de Informações nº 106/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Duz, sobre informações à respeito da Exposhow 2009; 33) Pedido de Informações nº 107/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio,
sobre informações à respeito do prolongamento da Avenida Juca Costa; 34) - Pedido
de Informações nº 108/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, sobre
informações à respeito da reforma prometida do Teatro Municipal “Cacilda Becker”;
35) - Pedido de Informações nº 109/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, sobre informações à respeito do Lago Municipal “Temistocles Marrocos
Leite”; 36) - Pedido de Informações nº 110/2009, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre informações à respeito do Centro de
Referência à Criança e ao Adolescente – CRICA. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 37) - Requerimento nº 528/2009, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves
Lindo, pela realização do evento que registrou a constituição do Conselho Municipal
de Contribuintes, realizado dia 04/11/2009. Aprovado por unanimidade de votos; 38) Requerimento nº 529/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, e subscrito
por mais oito edis, para que através de seu Provedor Hugo Antonio Brüner informe e
envie a esta Casa de Leis o demonstrativo financeiros da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, nos anos de 2006, 2007 e 2008. Aprovado por unanimidade de
votos; 39) - Requerimento nº 530/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
Empresa Oikos Controle Ambiental, pela consciência social que transparece.
Aprovado por unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº 531/2009, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à servidora camarária Angelina Sônia Dutra Borges Agostinho, pelos
20 anos de excelentes serviços prestados ao Poder Legislativo de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento nº 532/2009, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. André Luiz Dezotti, pelos
trabalhos desenvolvidos com eficiência, em nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº 533/2009, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, na
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pessoa de seu Provedor Hugo Antonio Brüner, pela inaurguração das novas
instalações do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, realizada dia 06/11/2009.
Aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento nº 534/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações à Diretoria Regional dos Correios de São Paulo Interior, pelo
sucesso dos Jogos de Integração dos Correios. Aprovado por unanimidade de votos;
44) – Requerimento nº 535/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de
Esportes, pela participação nos Jogos Regionais do Idoso - JORI. Aprovado por
unanimidade de votos; 45) - Requerimento nº 536/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
ao estudante Jeferson de Souza Rocha, pela participação no Parlamento Jovem
Estadual, requerendo ainda, que as congratulações sejam extensivas à Escola
Estadual “Pirassununga” pelo apoio e trabalho que desenvolve, ensinando cidadania a
nossos jovens. Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento nº 537/2009,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações à nova diretoria, na pessoa do novo Presidente do Clube
Pirassununga, Dr. Edyr Jesus Bueno, requerendo ainda, que as congratulações sejam
extensivas a diretoria que transmite os cargos, pelos excelentes serviços e inovações
realizadas, oficiando o ex-presidente Sérgio Baiocco para que tome ciência da
homenagem. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 538/2009,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete
edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Davi Zaia, para que junto ao
Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde,
viabilizando a implantação de um serviço de Ambulatório Médico Especializado
(AME), em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento nº
539/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira
Jardim, para que junto ao Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de
Estado da Saúde, viabilizando a implantação de um serviço de Ambulatório Médico
Especializado (AME), em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos. 49) –
Requerimento nº 540/2009, de autoria dos Vereadores: Wallace Ananias de Freitas
Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, encaminhando
Moção de Apoio à manifestação “Diga sim à Vida” ocorrida no último sábado.
Aprovado por unanimidade de votos; 50) – Requerimento nº 541/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, encaminhando Moção de
Apoio à aprovação do Projeto de Emenda Constitucional nº 300/2008, que visa elevar
o piso dos policiais militares, requerendo ainda, que cópia seja encaminhada às
Lideranças Partidárias do Senado Federal para que apoiem e aprovem o Projeto de
Emenda Constitucional que garante maior valorização aos nossos profissionais de
segurança pública. 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 Paulo
Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos Duz,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno. A seguir, o já inscrito Vereador
Almiro Sinotti usou da palavra. Em seguida, usou da palavra, o Vereador inscrito
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Otacilio José Barreiros. Logo após, usou da palavra o já inscrito Vereador Roberto
Bruno. Usou da palavra, o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo
aparteado pelos Vereadores: Hilderaldo Luiz Sumaio e Almiro Sinotti. A seguir, usou
da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Duz, sendo aparteado pelo Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, usou da palavra. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo 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 123/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a União Municipal
Espírita de Pirassununga – UMEP, a fim de destinar recursos financeiros
subvencionado-a no presente exercício, visando o desenvolvimento e manutenção de
seus objetivos institucionais de prestação de serviços de educação infantil. Neste
momento, o Sr. Presidente consultou o Plenário se os Projetos de Lei nºs: 123,124 e
125/2009; e Projetos de Decreto Legislativos nºs: 08,09 e 10/2009, seria mantida as
urgências, sendo mantido pelo Plenário, votação em regime de urgência dos referidos
projetos. A seguir, em Primeira e Segunda Discussão, foi aprovado por unanimidade
de votos o Projeto de Lei nº 123/2009. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 124/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com o Centro Pirassununguense de Assistência à
Infância – CPAI, a fim de destinar recursos financeiros subvencionando-o no presente
exercício, visando o desenvolvimento e manutenção de seus objetivos institucionais
de prestação de serviços de educação infantil. Aprovado por unanimidade de votos.
03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 125/2009, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o
Lar das Crianças do Menino Deus, a fim de destinar recursos financeiros
subvencionando-o no presente exercício, visando o desenvolvimento e manutenção
de seus objetivos institucionais de prestação de serviços de educação infantil.
Aprovado por unanimidade de votos. 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Decreto Legislativo nº 08/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, que visa
conceder ao Dr. Tabajara Zuliani dos Santos, o título de “Cidadão Pirassununguense”.
Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Decreto Legislativo nº 09/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, que visa conceder ao Brig. Ar. Marco Antonio Carballo Perez, o título de
“Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por (09X01) votos. 06) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2009, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa conceder ao Deputado Federal
Antonio Adolpho Lobbe Neto, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade de votos. 07) - Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
02/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar, acrescentar e revogar
dispositivos da Lei Complementar nº 81, de 28 de dezembro de 2007, o Código
Tributário do Município de Pirassununga e dá outras providências. Foi apresentada a
Emenda nº 16/2009, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Logo após, em Segunda Discussão o
Projeto de Lei Complementar nº 02/2009 foi aprovado por unanimidade de votos, bem
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como, a Emenda apresentada. 08) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
111/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
alienar bem imóvel, a título de investidura. 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. Usou da palavra o Vereador
inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais vereadores inscritos e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente
sessão. E para constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a presente ata,
a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que, após
aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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