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Ata nº 2560 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
14 de setembro de 2009. Ao décimo quarto dia do mês de setembro do ano dois mil e
nove às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2560ª
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 2559, da Sessão Ordinária de 09 de
setembro 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. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Informativo do COTEF, sobre o curso: Método e Técnica Legislativa
Municipal, dias 22 e 23/10/2009; 02) – Prospecto do CEBRÁS, sobre Cursos e
Congressos em 2009; 03) – Prospecto do IBRAM, sobre Cursos e Congressos em
2009; 04) – Informativo do INAC, sobre a Programação de Cursos para o 2º Semestre
de 2009; 05) – Informativo do Instituto Radar Social, sobre o curso, “Terapia do Saber,
um novo conceito de aprendizado”, de 07 a 09/10/2009; 06) – Prospecto do Cebrás,
sobre o Encontro Nacional de Vereadores, de 22 a 26/09/2009; 07) – Jornal da
Câmara, Ano 10, nº 2322; 08) – Jornal do Senado, Ano XV, nº 3.090/233, de 07 a
13/09/2009; 09) – Convite do Secretário de Estado de Desenvolvimento do Estado de
São Paulo, para a Cerimônia de assinatura de autorização para início das obras de
ampliação e reforma da ETEC “Dr. Francisco Nogueira de Lima” de Casa Branca,
realizada dia 13/09/2009; 10) – Ofício nº 87/2009, da COHAB Ribeirão Preto, em
atenção ao Requerimento nº 403/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando intercessão do Diretor Presidente da Companhia
Habitacional Regional de Ribeirão Preto – COHAB/RP, Senhor Rodrigo Iglesias
Arenas, para que informe a esta Casa de Leis, qual o critério adotado pela
Companhia, para nova ocupação de casas objeto de despejo ou outras pendengas,
informando ainda qual o procedimento que devem adotar os interessados em adquirir
casas populares nessa situação; 11) – Ofício do Sr. Rogério Lacaz Ruiz, à respeito
das lombadas instaladas no Município; 12) – Ofício do Presidente, Vereador Natal
Furlan, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de
08/2009; 13) – Projeto de Lei nº 108/2009, de autoria dos Vereadores: Wallace
Ananias de Freitas Bruno e Roberto Bruno, que visa denominar de “Dra. Lúcia Mocho
Rosa Tosi”, a Unidade de Saúde da Família – U.S.F., localizada à Rua Sebastião Alves
Ferraz, nº 334, Jardim São Valentim, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) – Projeto
de Resolução nº 06/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa
alterar o artigo 6º da Resolução nº 165, de 13 de abril de 2005. 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: 15) - Indicação nº 559/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
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Gonçalves, verifique a possibilidade de providenciar a construção de calçamento ao
redor da praça existente entre o Jardim Verona II e Jardim Terras de San José; 16) Indicação nº 560/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de providenciar instalações com
mais acomodações nos pontos de ônibus existentes nas proximidades da Câmara
Municipal e esquina da Rua Duque de Caxias, proximidades da Loja Trevisan, bem
como, construções de abrigos para idosos e gestantes; 17) - Indicação nº 561/2009,
de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de colocar lombada ou outro tipo de redutor de velocidade na
Rua Francisco Caruso, altura do nº 931, próximo ao cruzamento com a Rua Santo
Antonio, Vila São Pedro; 18) - Indicação nº 562/2009, de autoria do Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de
colocar uma lombada defronte a Igreja Assembléia de Deus, na Rua José Bonifácio;
19) – Indicação nº 563/2009, de autoria dos Vereadores Hilderaldo Luiz Sumaio e
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de construir ampliação no Centro de Especialidades Médicas – CEM,
com objetivo de armazenar e distribuir os medicamentos para a população; 20) Indicação nº 564/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de contratar, pelos
meios legais, mais 03 (três) radiologistas para integrarem o quadro funcional do
Município, e exercerem suas funções junto ao Posto de Atendimento Médico – PAM
da Zona Norte, Centro de Reabilitação Profissional e Centro de Especialidades
Médicas - CEM; 21) - Indicação nº 565/2009, de autoria dos Vereadores Otacilio José
Barreiros e Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar estudos para a criação de um novo regime jurídico à Guarda
Municipal que preveja plano de cargos e salários e regime especial de trabalho
policial; 22) - Indicação nº 566/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de inserir na merenda escolar, produtos derivados do mel ou mesmo,
fornecendo para os alunos o mel in natura, proporcionando rendas para os apicultores
de nossa cidade e ainda, proporcionando uma melhor alimentação para os alunos da
rede pública; 23) - Indicação nº 567/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno e
Antonio Carlos Duz, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
encaminhar a esta Casa de Leis, proposta legislativa, visando o reajuste dos ganhos
dos pensionistas municipais remunerados diretamente pelo Município, nos mesmos
moldes do reajuste ofertado aos servidores municipais; 24) - Indicação nº 568/2009,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de utilizar as verbas encaminhadas à
Pirassununga, pelo Programa Especial de Melhoria – PEM nas obras de
infraestruturas para os conjuntos habitacionais da Zona Norte; 25) - Pedido de
Informações nº 87/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sobre o combate ao mosquito da dengue; 26) - Pedido de Informações nº
88/2009, 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: 27) -2-
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Requerimento nº 425/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei
nº 94/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de ação na
Lei nº 3.742, de 31 de julho de 2008 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2009, para atender despesas com a implantação do projeto de geração de renda
“Todo Sabor” em nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos; 28) Requerimento nº 426/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei
nº 95/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito
adicional especial, no valor de (R$ 14.000,00), destinado a atender despesas com a
implantação do projeto de geração de renda “Todo Sabor” em nosso Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 29) - Requerimento nº 427/2009, de autoria dos
Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, e
subscrito por mais seis edis, para que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal para
convocação do Secretário Municipal de Saúde, Dr. Fernando Paulo Garritano Pereira
Ramalho, e se necessário os servidores responsáveis pelo setor de medicamentos,
para comparecer à Câmara Municipal, dia 23/09/2009, às 9 horas, visando prestar
esclarecimentos sobre a distribuição de medicamentos na rede municipal, bem assim,
sobre a mortalidade de nascituros, requerendo, ainda, sejam convocados para a
mesma data o Senhor Secretário Municipal de Governo, Valdir Rosa, e o Servidor
Chefe do Setor de Licitações, visando esclarecimentos sobre os processos licitatórios
para a aquisição de medicamentos. Aprovado por unanimidade de votos; 30) Requerimento nº 428/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, ao Ilustríssimos Secretários Municipais
de Educação, Orlando Bastos Bonfim, e de Obras e Serviços, José Salvador Fusca
Machado, ao Excelentíssimo Senhor Comandante da Academia da Força Aérea, Brig
Ar Marco Antonio Carballo Perez, e ao Excelentíssimo Senhor Comandante do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, Cel Cav Frederico José Diniz, pela
comemoração aos 187 anos da Independência do Brasil. Aprovado por unanimidade
de votos; 31) - Requerimento nº 429/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson
Marquezelli, para destinação de verbas à Associação Comunitária dos Bairros da Raia
– ASCOBAR, visando melhorias na infraestrutura esportiva da região. Aprovado por
unanimidade de votos; 32) - Requerimento nº 430/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, encaminhando aos: Excelentíssimo
Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo; Excelentíssimo
Senhor Secretário Estadual da Educação; Ilustríssimos Senhor Comandante da
Polícia Militar de Pirassununga; Ilustríssimo Senhor Delegado de Polícia Titular;
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e Ilustríssimo Senhor Presidente do
Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG, propostas apresentadas pelas
Escolas de Pirassununga, referente as medidas de segurança pública sugeridas, para
possível implantação, diante do grande alcance que pode representar no combate à
violência. Aprovado por unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº 431/2009, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual
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de Habitação, Lair Alberto Soares Krähenbühl, Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado da casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira Filho, Excelentíssimo Senhor Deputado
Estadual Davi Zaia, e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves
Lindo, pela assinatura do convênio que permitirá a destinação de verbas a
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº 432/2009,
de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, para convidar o Diretor Técnico Dr.
Sérgio Paulo Carvalho; e oficiado o Comitê de Mortalidade Materno Infantil do
Município, para reunião a ser realizada nesta Casa de Leis, dia 21/09/2009, às 19
horas, com a presença dos demais Colegas Vereadores, visando tratar sobre os
índices de mortalidade infantil e demais esclarecimentos pertinentes. Aprovado por
unanimidade de votos; 35) – Requerimento nº 433/2009, de autoria do Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do
Engº. Evandro Gaiad Fischer, para que faça o obséquio de enviar a esta Casa, cópia
das últimas análises da qualidade das águas do Ribeirão do Roque, informando ainda
se o mesmo recebe esgoto do Município de Analândia. 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 Roberto Bruno, sendo aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos
Duz e Otacilio José Barreiros. A seguir, o já inscrito Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz.
Em seguida, usou da palavra, o Vereador inscrito Almiro Sinotti, sendo aparteado pelo
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Logo após, usou da palavra o Vereador
inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo Vereador
Antonio Carlos Duz. Usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros,
sendo aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos Duz e Almiro Sinotti. Em seguida,
o já inscrito Vereador Antonio Carlos Duz usou da palavra. Logo após, usou da
palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves, o qual foi aparteado
pelos Vereadores: Hilderaldo Luiz Sumaio e Otacilio José Barreiros. A seguir, o
Vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa usou da palavra, sendo aparteado
pelo Vereador Antonio Carlos Duz. Por fim, usou da palavra o já inscrito Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio. 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 99/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinado a atender despesas com eventos a
serem realizados pelo Setor de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo. O Senhor
Presidente consultou o Plenário se a urgência à propositura seria mantida. Sendo
proferido pelo Plenário a mantença da urgência. Foi apresentada a Emenda nº
01/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, a qual foi lida pelo
Secretário. Consultada as Comissões Permanentes sobre o parecer verbal à Emenda,
todas as Comissões, pela maioria pronunciaram-se contrários à Emenda nº 01/2009. A
seguir, o Senhor Presidente consultou o Autor da Emenda se pretendia retirá-la.
Informou o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves que a Emenda será mantida.
Colocada em votação as proposituras, a Emenda nº 01/2009, foi rejeitada por (07X02)
votos, e o Projeto de Lei nº 99/2009 foi aprovado por unanimidade de votos em
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Primeira e Segunda Discussão, mantida a redação original. 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 94/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar inclusão de ação na Lei nº 3.742, de 31 de julho de 2008 – Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2009, para atender despesas com a implantação
do projeto de geração de renda “Todo Sabor” em nosso Município. Neste momento, o
Vereador Otacilio José Barreiros requereu que a votação dos Projetos de Lei nºs 94 e
95/2009 fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, em Primeira e Segunda
Discussão o Projeto de Lei nº 94/2009 foi aprovado por unanimidade de votos. 03) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 95/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional especial, no valor de R$
14.000,00 (quatorze mil reais), destinado a atender despesas com a implantação do
projeto de geração de renda “Todo Sabor” em nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos. 04) – Segunda Discussão do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica nº 03/2009, de autoria dos Vereadores: Otacilio José Barreiros e Roberto
Bruno, que visa alterar o artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
98/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa autorizar o Poder
Executivo nos termos do § 2º, do inciso II do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal a
proceder a venda a proprietários lindeiros de áreas remanescentes e inaproveitáveis
para edificação. Foram apresentadas as Emendas nºs: 01, 02, 03 e 04/2009, as quais
foram lidas pelo Secretário e receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Neste momento, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros.
Logo após, em Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 98/2009 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como, as Emendas apresentadas. 06) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 106/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Fundo de
Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo –
FUSSESP, tendo por objetivo o recebimento de recursos financeiros para
desenvolvimento de projeto de geração de renda e projetos sociais. Aprovado por
unanimidade de votos. 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 107/2009, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de (R$ 366.922,00), destinado a atender
despesas com aquisição de rádios transceptores, estações repetidoras e projeto
técnico de licenciamento junto a ANATEL, bem como serviços de manutenção em
torres metálicas de transmissão. Adiada a apreciação na forma do artigo 38 do
Regimento Interno. 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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