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Ata nº 2542 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
11 de maio de 2009. Ao décimo primeiro dia do mês de maio do ano dois mil e nove às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2542ª 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 2541, da Sessão Ordinária de 04 de maio 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
Antonio Carlos Duz solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedido
de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr.
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP,
sobre os cursos: Justificações e Defesas nos Tribunais de Contas e Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração na Administração Pública; 02) – Informativo do COTEF,
Centro de Orientação em Tributos e Estudos Fazendários, sobre o curso, Capacitação
para Vereadores; 03) – Informativo do IBVG, para o I Seminário Brasileiro sobre
Técnicas de Comunicação Oficial; 04) – Exemplar da Revista Recap, nº 65, Ano 2009;
05) – Jornal da Câmara, Ano 10, nºs: 2240 e 2244; 06) – Jornal do Senado, Ano XV,
nºs: 3.006/215 e 3010/216, de 27/04 a 10/05/2009; 07) – Convite da Assembléia
Legislativa de São Paulo, para a Sessão Solene em comemoração aos 40 anos da
Ceeteps e aos 80 anos da Etec Fernando Prestes, dia 08/06/2009, às 10 horas; 08) –
Convite da Associação Desportiva e Cultural de Capoeira “Mandinga Baiana”, para a
troca de Cordões dos novos alunos desta Associação, da Associação Nosso Desafio
de Pirassununga (ANDE), Centro de Referência a Assistência Social (CRAS) e da
Equipe de capoeira dos Cadetes da Academia da Força Aérea, dia 30/05/2009, às
14:30 horas; 09) – Ofício nº 639/2009, da Câmara Municipal de Matão, encaminhando
o Requerimento nº 194/2009, de autoria do Vereador José Edinardo Esquetini,
solicitando Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 4693/2009, que dispõe sobre o
fornecimento de carbonato de cálcio para gestantes e dá outras providências; 10) –
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de recursos financeiros
do Fundo Nacional de Saúde à Prefeitura Municipal de Pirassununga; 11) – Câmara
dos Deputados, enviando, Extrato dos Recursos do Orçamento da União destinados
ao Município de Pirassununga, 03/2009, (R$ 1.819.537,36); 12) – Comunicado nº
CM024697/2009, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$ 3.696,00); 13) - Comunicado nº
CM024698/2009, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$ 4.422,00); 14) – Comunicado nº
CM024699/2009, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$ 29.849,60); 15) - Comunicado nº
CM024700/2009, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$ 5.975,20); 16) - Comunicado nº
CM024701/2009, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
-1-

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$ 10.489,60); 17) – Comunicado nº
CM046139/2009, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$ 29.849,60); 18) - Comunicado nº
CM046141/2009, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$ 10.489,60); 19) – Ofício de Moacyr
José Ravanini, agradecendo o recebimento do Requerimento nº 157/2009, de autoria
dos Vereadores: Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, pela significativa
homenagem tributada aos organizadores do IX Festival Nacional de Teatro “Cacilda
Becker”; 20) – Requerimento de Luiz Eduardo Campos, ex-servidor da Câmara,
solicitando uma certidão que conste o período por ele trabalhado de 07/04/1997 a
31/03/1998, para fins de contagem de tempo de serviço; 21) – Ofício nº.
1019/2009/SR Piracicaba, da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional
de Piracicaba, José Luiz Pavanelli, referente ao Crédito de Recursos Financeiros –
OGU (R$ 100.000,00); 22) – Ofício do Presidente, Vereador Natal Furlan,
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 04/2009;
23) – Ofício nº 24/2009, da Secretaria Municipal de Promoção Social, informando os
novos Membros do COMAS para o mandato de 30/04/2009 a 29/04/2011; 24) – Ofício
GAB. nº 258/2009, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
resposta ao Pedido de Informações nº 27/2009, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, sobre informações à respeito da EMEIEF “Profª. Marly Terezinha Contato
Gavioli”, Vila Santa Fé; 25) – Ofício GAB. nº 259/2009, do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 26/2009,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre
informações à respeito da construção de praça de lazer no Jardim Petrópolis; 26) Ofício GAB. nº 262/2009, do Secretário Municipal de Governo, solicitando a expedição
de certidão de exercício do cargo de Prefeito, a fim de complementar documentação
referente a convênio com o Município; 27) - Ofício nº 67/2009 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 66/2009, que visa reajustar em 5% os
vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a
partir de 1º de junho de 2009. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) - Ofício nº 68/2009 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 67/2009, que visa reajustar
em 5% os vencimentos dos servidores municipais do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, a partir de 1º de junho de 2009. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) - Ofício nº
69/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
68/2009, que visa autorizar o reajuste do vale-alimentação concedido aos servidores
públicos municipais. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 30) - Ofício nº 70/2009 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 69/2009, que visa autorizar abertura
de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 504.200,00 (quinhentos e quatro mil
e duzentos reais), destinado a atender despesas com a construção de Unidade de
Saúde da Família na Vila Brás; e, reforma e ampliação da Unidade de Saúde da
Família do Jardim das Laranjeiras. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) – Projeto de Emenda à Lei
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Orgânica nº 01/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
visa alterar o artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Pirassununga. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
32) – Projeto de Lei nº 70/2009, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em
5% os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de
Pirassununga, a partir de 1º de junho de 2009. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 33) - Projeto
de Lei nº 71/2009, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 5% os subsídios
do Prefeito, Vice e Secretários Municipais, Mandato 2009/2012, a partir de 1º de junho
de 2009. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 34) - Projeto de Resolução nº 04/2009, de autoria da Mesa
Diretora, que visa reajustar em 5% os subsídios dos Vereadores, Legislatura
2009/2012, a partir de 1º de junho de 2009. 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: 35) - Indicação nº
279/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, estude a possibilidade de ordenar a limpeza do imóvel localizado
ao lado do nº 574 da Rua Joaquim Cristóvão, notificando os proprietários para as
providências devidas; 34) - Indicação nº 280/2009, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
criar junto a Administração, uma Secretaria Municipal de Habitação para propriar a
construção de casas populares; 35) - Indicação nº 281/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de isolar as caixas de areia destinadas a lazer localizadas nas escolas e
praças públicas, bem assim, verificar se estão sendo trocadas de forma contínua; 36)
- Indicação nº 282/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de retirar parte do canteiro
central da Avenida Presidente Médice para facilitar as manobras das viaturas do
Corpo de Bombeiros; 37) - Indicação nº 283/2009, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
construir calçadas na extenção da Avenida Painguás, iniciando-se na rotatória da
Avenida Padre Antonio Van Ess, até a Rua Amador Bueno, instalando bancos e
aparelhos para ginástica, para serem utilizados pelos contribuintes que fazem
caminhada; 38) - Indicação nº 284/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar a
urbanização da Avenida Painguás, proximidades do Lago Municipal “Temistocles
Marrocos Leite”, construindo uma passarela nas imediações da entrada do Lago,
unindo as duas pistas da Avenida e facilitando o acesso ao próprio público pelos
contribuintes, bem como, que a fiscalização intime o proprietário do lote baldio
existente no início da Avenida, de quem descendo a Avenida Capitão Antonio Joaquim
Mendes, para que construa calçada para pedestres; 39) – Indicação nº 285/2009, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a vistoria no campo de
futebol do Jardim das Laranjeiras, por Engenheiro da Municipalidade; 40) - Indicação
nº 286/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
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para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de colocar, nas ruas do
Jardim São Fernando, placas indicando “rua sem saída” e o acesso a Rua Siqueira
Campos para facilitar a localização dos motoristas; 41) - Indicação nº 287/2009, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de colocar cobertura no ponto de ônibus da Rua João Tavelini, Jardim
Anversa, bem assim, adequar o asfalto danificado; 42) - Indicação nº 288/2009, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de aproveitar as raspas de asfalto disponibilizados pela INTERVIAS,
para adequar a estrada que dá acesso à Associação Alda Miranda Matheus - AMMA;
43) - Indicação nº 289/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de limitar o estacionamento de veículos
apenas do lado esquerdo da Rua General Luiz Barbedo, colocando-se placas de
“Proibido Estacionar”, para facilitar a passagem de ônibus e demais veículos; 44) Indicação nº 290/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ser priorizada a implantação de
projeto de ampla arborização, apropriada em nosso Município, plantando e exigindo
de cada Municípe o plantio e/ou a manutenção de uma árvore, pelo menos, defronte a
cada prédio (residência ou estabelecimento não residencial), considerando uma
espécie arbórea para cada 10 metros de terreno; 45) - Indicação nº 291/2009, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de, com a maior brevidade possível, providenciar a substituição da
planta conhecida como “Murta de Cheiro”, por outras mais apropriadas; 46) Indicação nº 292/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar um centro de estagiários,
administrado e organizado pela Secretaria Municipal de Educação, para prestar
serviços à Administração Pública Municipal, nas mais diversas áreas, contribuindo
para oportunizar ações para que os alunos possam aprender uma profissão na prática
e adquiram experiência; 47) - Indicação nº 293/2009, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de abrir rua ou
travessa para servir de acesso entre os Bairros Jardim Olímpio Felício e Vila Brás;
48) - Indicação nº 294/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover as melhorias necessárias
no campo de futebol da Vila Brasil, sugerindo ainda, a ser feita uma vistoria em outras
praças esportivas de nossa cidade; 49) - Indicação nº 295/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de ordenar a limpeza do imóvel localizado ao lado do nº 1.633, da
Avenida Ataliba Penteado, Vila Guilhermina; 50) - Indicação nº 296/2009, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de interceder junto a Telefônica, visando a instalação de um
telefone público nas dependências do prédio público do conservatório Municipal de
Musica “Cacilda Becker”, recém construído nas proximidades do Lago Municipal
“Temistocles Marrocos Leite”; 51) - Indicação nº 297/2009, de autoria dos Vereadores:
Wallace Ananias de Freitas Bruno e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ser mais um dos
inúmeros de Municípios que firmaram convênio com o Governo do Estado, para
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participar do Programa “Cidade Legal”; 52) – Pedido de Informações nº 41/2009, de
autoria do Vereador Almiro Sinotti, sobre informações à respeito da merenda oferecida
à Escola Estadual “Prof. Paulo de Barros Ferraz”; 53) – Pedido de Informações nº
42/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves sobre informações
à respeito do cadastro de todos os fornecedores do Município; 54) – Pedido de
Informações nº 43/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
sobre informações à respeito do procedimento administrativo que gerou o Contrato
Público, objeto do convite nº 02/2009 e do Processo Administrativo nº 0117/2009, que
visava a aquisição de CBQU; 55) – Pedido de Informações nº 44/2009, de autoria do
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, à respeito das cobranças de IPTU para Igrejas e
Templos Religiosos. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 56) – Requerimento nº 192/2009, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações, ao Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, ao Secretário Municipal de
Cultura e Turismo, Roberto Donizette Bragagnollo, à orientadora Marília Gabriela
Pessinoti, aos professores e alunos, pela iniciativa da comemoração ao Dia das Mães,
e pelo trabalho realizado. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº
193/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais
sete edis, consignando votos de congratulações à Professora Maria Lúcia Silveira
Rodrigues, Diretora do Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”, pela
realização de um recital em comemoração ao Dia das Mães. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 194/2009, de autoria do Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Engº. Og Fray, Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R., para que empenhe meios
em melhorar a sinalização do trevo de acesso à Academia da Força Aérea e no trevo
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº
195/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
pela passagem do “Dia da Cavalaria”. Aprovado por unanimidade de votos; 60) Requerimento nº 196/2009, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e Antonio
Carlos Duz, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Senhor Hugo
Antonio Brüner, Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, para que
estude a possibilidade de firmar convênio com o Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual – IAMSPE, para atender o funcionalismo público estadual
de nossa cidade e região. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
197/2009, 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 Albina de Oliveira Teles Ogawa. Aprovado por unanimidade de votos; 62) Requerimento nº 198/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da pequena Clara Sayuri Ogawa Bobice. Aprovado por unanimidade
de votos; 63) - Requerimento nº 199/2009, 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 Elizabete Matie Ogawa Bobice. Aprovado
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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, o qual
foi aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. A seguir,
usou da palavra o Vereador inscrito, Otacilio José Barreiros. Logo após, usou da
palavra, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo
Vereador Antonio Carlos Duz. Em seguida, usou da palavra, o Vereador inscrito
Roberto Bruno, o qual foi aparteado pelos Vereadores: Otacilio Jose Barreiros e Paulo
Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da palavra o já inscrito Vereador Antonio
Carlos Duz. Usou da palavra, o Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sendo aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Por fim, usou da palavra o
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais Vereadores inscritos, o
Senhor Presidente, Vereador Natal Furlan, passou à Ordem do Dia que constou do
seguinte: 01) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 64/2009, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação e redenominação de empregos que
especifica, no quadro de servidores do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga SAEP. Aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira Discussão do Projeto de
Lei nº 65/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Pirassununguense de Aposentados APA. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Primeira Discussão do Projeto de
Resolução nº 03/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que Institui o Código de
Ética e Decoro Parlamentar. Adiada a apreciação por 1 (uma) sessão, a pedido do
Vereador Otacilio José Barreiros. 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 Hilderaldo Luiz Sumaio. Por fim, usou da palavra
o Vereador 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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