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Ata nº 2675 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
16 de abril de 2012. Ao décimo sexto dia do mês de abril de dois mil e doze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2675ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, 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 Wallace Ananias de Freitas Bruno, declarou abertos os trabalhos e colocou
em discussão a Ata nº 2674 da Sessão Ordinária de 09 de abril de 2012, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse com a leitura do
Expediente. Neste momento o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a
dispensa da leitura do Expediente, Indicação e Pedido de Informações, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Neste momento o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves solicitou a suspensão da sessão por até
10 (dez) minutos, para tratar sobre as proposituras, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu
que constasse da Ata o Expediente: 01) – Boletim de Publicações Grifon Brasil, 11 e
13/04/2012; 02) – Prospecto do Instituto Capacitar, sobre a programação de cursos,
de 04 a 12/2012; 03) – Exemplar da Revista Visão Empresarial, nº 12, Ano II; 04) –
Exemplar da Revista Municípios. Ano 06, nº 50; 05) – Informativo Asmipir, 1º Trimestre
de 2012; 06) – Prospecto da Cetram, sobre cursos de Capacitação para Agentes
Públicos, de 25 a 29/04/2012; 07) – Revista NTU Urbano, Edição nº 170, 02/2012; 08)
– Ofício do Coronel PM Comandante, Roberval Ferreira França, agradecendo e
justificando à ausência no Ato Especial de outorga do Título “Policial Civil do Ano”, dia
16/04/2012; 09) – Telegrama do Senador Jayme Campos, em atenção ao
Requerimento nº 112/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, visando a
flexibilização da transmissão da transmissão do programa “A Voz do Brasil”; 10) –
Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde, referente o Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde
Comp 03/2012, (R$ 74.906,00); 11) – Telegrama do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente o
Pagamento de PAB Fixo Comp 03/2012, (R$ 110.961,58); 12) – E-mail de Rubens Del
Nero, sobre informações à respeito da reforma da Praça Central; 13) – Ofício
SSP/GS/AE nº 483/2012, da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São
Paulo, em atenção ao Requerimento nº 613/2011, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, sobre a grave questão de segurança pública que esta ocorrendo em
Pirassununga, e empenhe meio de auxiliar nossa cidade com a disponibilização de
mais pessoal para Polícia Militar e Polícia Civil, bem assim, maior infraestrutura para a
realização de seus importantes e necessários serviços; 14) – Informativo do Deputado
Estadual Orlando Morando, sobre a aprovação da Emenda à Constituição do Estado
de São Paulo nº 34, que exige ficha limpa para todos os cargos públicos
comissionados; 15) – Ofício nº 03/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o
Balancete referente ao mês de 03/2012, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 16)
– Ofício da Secretaria Municipal da Saúde, convidando para o programa “Agita
Pirassununga”, na Praça Central “Conselheiro Antonio Prado”, dia 14/04/2012; 17) –
Ofício do Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, encaminhando os
Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 03/2012; 18) – Requerimento
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia da
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gravação do áudio de uso da palavra dos Edis no expediente da sessão ordinária de
09/04/2012; 19) - Ofício GAB nº 175/2012, do Executivo Municipal, encaminhando a
Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga, relativo ao Exercício
Financeiro de 2011; 20) – Ofício nº 14/2012, do Secretário Municipal de Comércio e
Indústria, em atenção a solicitação verbal do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, encaminhando anexo a localização das áreas que foram Decretadas de
Utilidade Pública, conforme Decreto nº 4.700 de 21/03/2012; 21) – Ofício GAB nº
181/2012, do Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº
57/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno,que solicitou intercessão do
Secretário Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Julio Semeghini,
para que se sensibilize pelas necessidades do Bairro Vila Santa Fé, na confecção da
próxima lei orçamentária, se especificada pela Pasta verba para infraestrutura urbana
do Bairro; 22) – Ofício GAB nº 184/2012, do Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Requerimento nº 716/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre
a situação de Pirassununga e região que, corre o risco de receber a presença de um
presídio, para a instalação de um setor de polícia técnica científica, notadamente
Instituto Médico Legal – IML e Instituto de Criminalística – IC; 23) – Ofício GAB nº
191/2012, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 20/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, sobre o
impacto na folha de pagamento e Orçamento do Município, caso seja aprovado o
Projeto de Lei que trata da reestruturação do quadro de servidores do município; 24) –
Ofício GAB nº 188/2012, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Requerimento nº 122/2012, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno
e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que solicitou intercessão do Deputado Estadual
Antonio Carlos de Campos Machado para auxiliar o Projeto “Escolinha de Futebol da
Polícia Militar”, através do envio de verbas para ampliar suas instalações; 25) – Ofício
nº 40/2012 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
42/2012, que visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente, no valor de até R$ 257.400,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e
quatrocentos reais). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 26) – Ofício nº 41/2012 do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 43/2012, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de até R$
871.000,00 (oitocentos e setenta e um mil reais). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) – Ofício nº
42/2012 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
44/2012, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de até R$ 379.538,39 (trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e
trinta e oito reais e trinta e nove centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) – Ofício nº 43/2012 do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 45/2012, que
visa aumentar o número de empregos permanentes mensalistas de Professor e
Salva-vidas, no quadro de servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) – Projeto
de Resolução nº 03/2012, de autoria da Mesa Diretora, que fixa os subsídios dos
Vereadores para a Legislatura 2013 a 2016. 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: 30) –
Indicação nº 93/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
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que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar o emplacamento de
identificação da Rua Paulo Moreira, Parque Clayton Malaman; 31) – Indicação nº
94/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover a adequada manutenção
do Ribeirão do Ouro no trecho entre a Avenida Presidente Médici e a Rotatória da
Avenida Capitão Antonio Joaquim Mendes; 32) – Indicação nº 95/2012, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de facilitar a marcação de consultas para o Centro de Especialidades
Médicas, permitindo-se agendar através das Unidades de Saúde dos Bairros, ou linha
telefônica própria para agendamento junto ao Centro de Especialidades Médicas; 33)
– Indicação nº 96/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de recapear o encontro da
Rua XV de Novembro com Avenida Painguás (Anel Viário) para atender aos pedidos
dos moradores da região; 34) – Indicação nº 97/2012, de autoria do Vereador Natal
Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar os
reparos necessários, com a finalidade de sanar o problema de empoçamento de água
de chuva no final da Rua São Pedro, na Vila Santa Fé; 35) – Indicação nº 98/2012, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de construir um campo de futebol na região sul, em terreno atrás da
EMEIJA “Prof. Sérgio Collus”; 36) – Indicação nº 99/2012, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de colocar uma lombada defronte a nova escola do SESI para garantir a
segurança dos alunos; 37) – Indicação nº 100/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
estudar a possibilidade da Administração em conjunto com os sitiantes ceder os
maquinários necessários para a reforma da ponte que dá acesso ao Sítio Estiva; 38) –
Indicação nº 101/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar o recapeamento da
continuação da Rua José Augusto, Vila São Guido, no sentido da Casa Renascer; 39)
– Pedido de Informações nº 28/2012, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, sobre a
Jornada de Trabalho dos Professores referente a Lei Federal nº 11.738/2008; 40) –
Pedido de Informações nº 29/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, sobre a visita
do Governador do Estado de São Paulo, Dr. José Geraldo Rodrigues Alckmin Filho,
na inauguração da Estação Ambiental de Tratamento de Esgoto; 41) – Pedido de
Informações nº 30/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre a falta de manutenção na Estrada Rural, que sai da Rodovia SP-225 até a
estrada que liga ao Bairro Santo Antonio e que, consequentemente, vai até a Estrada
Laurindo Foltran. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 42) Requerimento nº 141/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
39/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 8.200,00, destinado a
atender despesas com aquisição de mobiliário para o Teatro Municipal Cacilda
Becker. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 43) - Requerimento nº
142/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 40/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 236.000,00, destinado a atender despesas com
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aquisição de Caminhão 6 x 2 trucado, com caçamba basculante para a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
44) - Requerimento nº 143/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito
por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
41/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o reajuste do valealimentação concedido aos servidores públicos municipais. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 45) – Requerimento nº 144/2012, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis,
solicitando intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves
Lindo, para que encaminhe a esta Casa de Leis, mapas da Zona Norte do Município,
indicando as áreas verdes e de preservação da região. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 145/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao Dr. Marcos Roberto Sgambatti, em comemoração ao Dia do
Médico Obstetra, dia 12/04/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
47) - Requerimento nº 146/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da Gestora Drª. Miriam Daisy Calmon
Scaggion, pela realização do Projeto “Agita Pirassununga”, na Praça Central
Conselheiro Antonio Prado, dia 14/04/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 48) - Requerimento nº 147/2012, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações ao Secretário Municipal de Educação Prof. Orlando Bastos Bomfim
por permitir a execução do Projeto, à gestora da EMEIEF “Catharina Sinotti”, Profª.
Fátima Gonçalves dos Santos das Dores e a idealizadora e Coordenadora do Projeto
“Pira Recicla” Profª. Gisele Fernanda Martineli, ambas pela preocupação em transmitir
educação ambiental aos alunos. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
49) - Requerimento nº 148/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, visando o
importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser usado na construção de
um Centro Comunitário, para os moradores da Vila São Pedro, Jardim Olímpio Felício
e de Bairros adjacentes. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) Requerimento nº 149/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, visando o
importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser usado na construção de
um campo de futebol na Zona Sul de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 51) - Requerimento nº 150/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Aparecida Cleri
Fuzaro Pigati. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 151/2012,
de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Anna Oehlmeyer Rosas. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 52) - Requerimento nº 151/2012, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Ademir Inácio
Barbosa. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos
requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno consultou
o Sr. Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia Vereador inscrito para
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falar no Expediente Não havendo vereadores inscritos o Sr. Presidente, passou a
Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 39/2012, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 8.200,00, destinado a atender
despesas com aquisição de mobiliário para o Teatro Municipal Cacilda Becker.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 40/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor
de R$ 236.000,00, destinado a atender despesas com aquisição de Caminhão 6 x 2
trucado, com caçamba basculante para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 41/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o reajuste do vale alimentação concedido aos servidores públicos
municipais. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 34/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a desapropriar áreas de terras que especifica e dá outras
providências. Aprovado por unanimidades de votos dos presentes. 05) – Segunda
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2012, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, que visa conceder ao Senhor Paulo Skaf, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) –
Segunda Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, que visa conceder ao Senhor José Felício Castellano, o
título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 01/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação do Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos
verdes, quanto à caracterização da triagem, acondicionamento, transporte,
beneficiamento, reciclagem de destinação final adequada, no âmbito do Município de
Pirassununga. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2012, a qual foi lida pelo
Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Neste momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu a votação em
capítulos do Projeto de Lei Complementar nº 01/2012, sendo aprovado o pedido por
unanimidade de votos dos presentes. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Otacilio José Barreiros. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei
Complementar nº 01/2012, foi aprovador por unanimidade de votos dos presentes.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal.
Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Inscrito,
dispensou o uso da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Por fim, usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Não
havendo mais vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma, o Vereador Antonio
Carlos Duz. 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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