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Ata nº 2551 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
13 de julho de 2009. Ao décimo terceiro dia do mês de julho do ano dois mil e nove às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2551ª 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 2550, da Sessão Ordinária de 06 de julho de 2009, a
qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que procedesse com a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador
Otacilio José Barreiros solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e
Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A
seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do
IBRAP, sobre o curso: Pregão – Capacitação e reciclagem para Pregoeiro e equipe de
apoio; 02) – Informativo do COTEF, Centro de Orientação em Tributos e Estudos
Fazendários, sobre o curso, Método e Técnica Legislativa; 03) – Boletim do Deputado
Federal Renato Amary, de 06 a 07/2009; 04) – Exemplar do Jornal Força SP, Ano 05,
nº 06, 06/2009; 05) – Convite da Prefeitura Municipal de Tapiratiba, para a 9ª
Expobola, de 04 a 07/09/2009; 06) – Jornal da Câmara, Ano 10, nº 2288; 07) –
Exemplar do Jornal Forças Novas, nº 149, de 04 a 05/2009; 08) – Jornal do Senado,
Ano XV, nº 3.054/225, de 06 a 12/07/2009; 09) – Cartão do FUNDEB, encaminhando
Exemplar da 4ª Edição do Livro, “O Fundeb e o Financiamento da Educação Pública
no Estado de São Paulo”; 10) – Convite da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São Paulo e UVESP, para a “50 idéias em favor do meio ambiente”, de 06/08 a
03/09/2009; 11) – Comunicado nº CM075040/2009, informando a liberação de
recursos para o programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$
118.305,59); 12) – Comunicado nº CM075040/2009, informando a liberação de
recursos para o programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, (R$
3.826,36); 13) – Ofício da UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo,
divulgando sobre o Jornal do Interior; 14) – Convite do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Cultura e Turismo, para a entrega de prêmios, certificados e
medalha da 15ª Semana Nenete Música Sertaneja 2009, dia 10/07/2009; 15) – Ofício
da FETEC, Federação dos Bancários da CUT São Paulo, encaminhando exemplares
dos materiais da Segunda Edição da Campanha Estadual de Combate à Violência
Sexual Contra Crianças e Adolescentes; 16) – E-mail do Secretário de Gestão
Pública, Sidney Beraldo, convidando para a realização da Exposição Agropecuária
Industrial e Comercial de São João da Boa Vista – EAPIC, realizado dia 08/07/2009;
17) – Ofício nº 285/2009, do CRECI, Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2ª
Região, solicitando relação nominal dos Corretores de Imóveis que fazem parte dessa
casa de leis; 18) – Ofício nº 418/2009, do Senador Raimundo Colombo, agradecendo
o recebimento do Requerimento nº 246/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, solicitando Moção de Apoio em prol do refortalecimento das
atividades dos citricultores da região; 19) – Ofício nº 211/2009, do Senador Marcelo
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Crivella, acusando o recebimento do Requerimento nº 246/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando Moção de Apoio em prol do
refortalecimento das atividades dos citricultores da região; 20) – Ofício nº 490/2009,
do Delegado de Polícia, Dr. Tabajara Zuliani dos Santos, em atenção ao Requerimento
nº 316/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, solicitando informações junto à
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga e à Polícia Civil em Pirassununga, para
que informem se possuem cadastros ou índices de tentativas de suicídio ou casos
consumados para conhecimento e posterior providências; 21) – Ofício nº 62/2009, da
Secretaria Municipal de Educação, acusando o recebimento do Requerimento nº
297/2009, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa,
pelas mensagens de felicitações ao Conservatório Municipal de Música “Cacilda
Becker” pelos 40 anos de existência; 22) – Ofício do Sindicato dos Servidores
Municipais de Pirassununga, solicitando cópia do Projeto de Lei nº 82/2009, que visa
alterar a Lei nº 3.746, de 13 de agosto de 2008; 23) – Ofício GAB. nº 418/2009, do
Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 66/2009, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, à respeito de informações
sobre referência salarial aos Auxiliares de Enfermagem; 24) - Ofício GAB. nº
422/2009, do Executivo Municipal, em atenção ao Requerimento nº 266/2009, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que no ano de 2010,
Pirassununga seja uma das cidades escolhidas para a realização do Projeto “Viagem
Literária”; 25) – Ofício nº 79/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de
Lei, que recebeu o nº 83/2009, que visa alterar a Lei nº 1.705, de 16 de maio de 1986,
elevando a referência salarial inicial do emprego em comissão de Superintendente do
SAEP. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 26) - Ofício nº 80/2009 do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei, que recebeu o nº 84/2009, que visa alterar a Lei nº 1.695, de 25 de
março de 1986, elevando a referência salarial inicial em comissão de Procurador
Geral do Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 27) - Ofício nº 81/2009 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 85/2009, que visa autorizar abertura
de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete
mil reais), destinado a atender despesas com serviços de aquisição e implantação de
manta de polietilêno de alta densidade em área do Aterro Sanitário. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
28) - Ofício nº 82/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 86/2009, que visa autorizar inclusão de ação 1277 – Implantação de
Cozinha Comunitária na Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005 – Plano Plurianual
de Investimentos para o período de 2006 a 2009. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Ofício nº
83/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
87/2009, que visa autorizar inclusão de ação 1277 – Implantação de Cozinha
Comunitária na Lei nº 3.742, de 31 de julho de 2008 – Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2009. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 30) - Ofício nº 84/2009 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 88/2009, que visa autorizar abertura
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de crédito adicional especial, no valor de R$ 550.577,88 (quinhentos e cinquenta mil,
quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
31) - Projeto de Lei nº 89/2009, de autoria da Mesa Diretora, que visa alterar a Lei nº
2.805, de 1º de abril de 1997. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 32) - Indicação nº
445/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de retirar de circulação o ônibus usado
pelo Setor de Parques e Jardins, providenciando transporte adequado àqueles
servidores; 33) - Indicação nº 446/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Duz,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de incentivar a criação de
uma cooperativa para pequenos e médios produtores rurais; 34) - Indicação nº
447/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, para que o Executivo
Municipal, estude a possibilidade de melhorar a sinalização de trânsito da Vila
Belmiro; 35) – Indicação nº 448/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
colocar o avião doado na rotatória próxima ao Posto Rosim, junto à Rodovia
Anhanguera; 36) - Indicação nº 449/2009, de autoria do Vereador: Natal Furlan, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de colocar poste com luz na pista
de skate em Cachoeira de Emas; 37) - Indicação nº 450/2009, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de fornecer papel envelope à Unidade Básica de Saúde da Vila
Redenção; 38) - Indicação nº 451/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar
melhorias na EMEF “Prof. Próspero Grisi”; 39) - Indicação nº 452/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de destacar maior número de Guardas Municipais para feiras livres ou,
em sendo possível, que os Guardas Municipais ali presentes andem separados para
conferir maior segurança aos feirantes e visitantes; 40) - Indicação nº 453/2009, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de encaminhar a esta Casa proposta para alteração da Lei 3.295/2004,
visando acrescentar dispositivos criando programas ambientais e palestras nas
escolas para fomentar a comemoração; 41) - Indicação nº 454/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
transferir a competência da Biblioteca Municipal “Chico Mestre”, atualmente vinculada
na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para a Secretaria Municipal de
Educação; 42) - Indicação nº 455/2009, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a pintura da Estação Rodoviária, bem assim, ordenar a
colocação de um Posto da Guarda Municipal no local, e ainda um assistente social
para atender as pessoas carentes; 43) - Indicação nº 456/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de promover manutenção de praça próxima a E.E. “Profª. Therezinha
Rodrigues”, bem assim, melhorar a iluminação do local; 44) – Pedido de Informações
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nº 70/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre a
construção irregular de prédios denominados e conhecidos como “Spazio I e II”,
localizado nas proximidades da Avenida Painguás; 45) - Pedido de Informações nº
71/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, sobre a continuidade de construção
irregular de imóvel à Rua Tenente Olimpio Guiguer, ao lado da Sede da Associação
Atlética Banco do Brasil; 46) - Pedido de Informações nº 72/2009, de autoria do
Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre a construção irregular de
prédios denominados e conhecidos como “Gusmão I e II”, localizado na Avenida
Painguás. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos: 47) –
Requerimento nº 330/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais cinco edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei
nº 83/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar a Lei nº 1.705, de 16
de maio de 1986, elevando a referência salarial inicial do emprego em comissão de
Superintendente do SAEP. Aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento nº
331/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais cinco
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 84/2009, de
autoria do Executivo Municipal, que visa alterar a Lei nº 1.695, de 25 de março de
1986, elevando a referência salarial inicial do emprego em comissão de Procurador do
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 332/2009, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais cinco edis, para que
seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 89/2009, de autoria do
Executivo Municipal, que visa alterar a Lei nº 2.805, de 1 de abril de 1997. Aprovado
por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 333/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações ao 1º Ten. PM Carmo Augusto de Oliveira Vasques, pela assunção
ao cargo de Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 334/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Professora Marisa Ruth Cassiano, pelo zelo
que demonstra a esse grande patrimônio cultural e histórico que é a Escola Estadual
“Pirassununga”. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 335/2009,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações ao pirassununguense Éder Tadeu Mellário,
que foi ordenado Diácomo Permanente da Diocese de Limeira. Aprovado por
unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 336/2009, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações aos nobres combatentes brasileiros, lotados no 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, que partiram em missão de paz ao Haiti. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 337/2009, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, para que viabilize
meios, visando o envio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à “Sociedade União de
Proteção ao Animal e ao Meio Ambiente – SUPAMA”. Aprovado por unanimidade de
votos; 55) - Requerimento nº 338/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
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Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Davi Zaia, para que viabilize meios, visando o envio de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) à “Sociedade União de Proteção ao Animal e ao Meio Ambiente –
SUPAMA”. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 339/2009, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Universidade de São Paulo, pela criação do
programa piloto chamado “Eu na USP Jr.”. Aprovado por unanimidade de votos; 57) Requerimento nº 340/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando Moção de Apoio ao Congresso
Nacional pela análise e aprovação da proposta legislativa que reconhece e
regulamenta as profissões de motoboy, mototaxista e motovigia. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) – Requerimento nº 341/2009, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações ao Conselho Comunitário de Segurança de Pirassununga –
CONSEG, pelo trabalho que desenvolve junto às comunidades do Município.
Aprovado por unanimidade de votos. 59) - Requerimento nº 342/2009, de autoria dos
Vereadores: Almiro Sinotti, Roberto Bruno e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Adailton Antonio Tessaro.
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 Otacilio José Barreiros. A
seguir, usou da palavra o Vereador inscrito, Roberto Bruno, o qual foi aparteado pelo
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Logo após, usou da palavra, o já inscrito
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio
José Barreiros. Em seguida, usou da palavra, o Vereador inscrito Almiro Sinotti. Usou
da palavra, o Vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelo
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, usou da palavra o
Vereador inscrito, Wallace Ananias de Freitas Bruno. Por fim, usou da palavra o já
inscrito Vereador Antonio Carlos Duz, o qual foi aparteado pelo Vereador Otacilio José
Barreiros. 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 83/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa alterar a Lei nº 1.705, de 16 de maio de 1986, elevando a referência salarial
inicial do emprego em comissão de Superintendente do SAEP. Aprovado por (05X04)
votos. 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 84/2009, de autoria do
Executivo Municipal, que visa alterar a Lei nº 1.695, de 25 de março de 1986,
elevando a referência salarial inicial do emprego em comissão de Procurador Geral do
Município. Aprovado por (05X04) votos. 03) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 89/2009, de autoria da Mesa Diretora, que visa alterar a Lei nº 2.805,
de 1º de abril de 1997. Aprovado por (05X04) votos. 04) – Segunda Discussão do
Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, que visa conceder ao Pastor Carlos José de Melo, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 81/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
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abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões
de reais), destinado a atender despesas com a recente municipalização de 3 (três)
escolas estaduais de ensino fundamental. Aprovado por unanimidade de votos. 06) Primeira Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2009, de autoria do
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que visa conceder ao Senhor Devair Paula
Vasconcelos, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de
votos. 07) - Primeira Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2009, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, que visa conceder ao Professor Jorge
Devite, o título de “Cidadão Benemérito”. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia
Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito
Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. Por
fim, o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, usou da palavra, sendo
aparteado pelo 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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