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Ata nº 2565 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
19 de outubro de 2009. Ao décimo nono dia do mês de outubro do ano dois mil e nove
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2565ª 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 2564, da Sessão Ordinária de 14 de outubro 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 dos
presentes. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Convite da Secretaria Municipal de Educação, para a Exposição de Artesanato
realizados pelas crianças da Rede Municipal de Educação, dia 16/10/2009, às 19:30
horas; 02) – Convite do Executivo Municipal e Superintendente do SAEP, para reunião
de apresentação do Plano Diretor de Águas Pluviais do Município de Pirassununga,
dia 30/10/2009, às 08:30 horas; 03) – Convite da Secretaria Municipal de Educação
para prestigiar a XIII MAIP, “Prof. Luiz Gonzaga Neves Melo”, dias 20, 21 e
22/10/2009, às 19:30 horas; 04) – Convite da Câmara Municipal de São Carlos, para
Audiência Pública sobre o Projeto Conservador das Águas, dia 22/10/2009, às 10
horas; 05) – Convite do SEBRAE-SP, para palestra sobre, “Panorama do
Agronegócio”, dia 26/10/2009, às 19 horas; 06) – Convite da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, para a 1ª Conferência Municipal de Cultura do Município, dia
21/10/2009, às 08 horas; 07) – Ofício nº 229/2009, da Federação dos Trabalhadores
na Agricultura do Estado de São Paulo, FETAESP, convidando para a Sétima Edição
da “Agrifam 2010 – Feira Estadual da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural,
realizada de 13 a 15/10/2009; 08) – Comunicado nº CM124757/2009, do Fundo
Nacional Desenvolvimento de Educação, informando a liberação de recursos
financeiros (R$ 2.984,96); 09) – Comunicado nº CM124757/2009, do Fundo Nacional
Desenvolvimento de Educação, informando a liberação de recursos financeiros (R$
841,40); 10) – Ofício nº 506/2009, do Deputado Estadual Samuel Moreira, acusando o
recebimento do Requerimento nº 463/2009, de autoria de todos os Edis, que
encaminhou Moção de Apoio ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, Desembargador Roberto Antonio Vallim Bellocchi, para que se
digne considerar as necessidades da Comarca de Pirassununga, autorizando e
propondo a criação da 4ª Vara e a designação de um Juiz Substituto, requerendo
ainda, intercessão a todas as Lideranças Partidárias da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, para que se sensibilizem com as necessidades da Comarca de
Pirassununga; 11) – Ofício do Subsecretário da Casa Civil, Rubens E. Cury, acusando
o recebimento do Requerimento nº 266/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, que solicitou do Governador do Estado de São Paulo, José Serra, ao
Secretário Estadual da Cultura, João Sayad, ao Secretário Estadual de Gestão
Pública, Sidney Beraldo, ao Líder do PDT na Assembléia Legislativa do Estado de São
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Paulo, Deputado Rogério Nogueira, para que no ano de 2010, Pirassununga seja uma
das cidades escolhidas para a realização do Projeto “Viagem Literária”; 12) – Ofício do
Subsecretário da Casa Civil, Rubens E. Cury, acusando o recebimento do
Requerimento nº 387/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que solicitou
intercessão do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; ao Governador do
Estado de São Paulo, José Serra; ao Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Reinhold Stephanes; ao Secretário Estadual da Agricultura e
Abastecimento, João de Almeida Sampaio Filho, para que sejam aplicados meios em
defesa da citricultura do Estado de São Paulo; 13) – Ofício do Subsecretário da Casa
Civil, Rubens E. Cury, acusando o recebimento do Requerimento nº 246/2009, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que solicitou Moção de Apoio à
Associação Brasileira de Citricultores – ASSOCITRUS, por sua luta em defesa dos
legítimos direitos dos citricultores; 14) – Ofício nº 1512/2009, de autoria do Secretário
de Gestão Pública, Sidney Estanislau Beraldo, em atenção ao Requerimento nº
455/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, que solicitou intercessão do Secretário
Estadual de Gestão Púlica, Sidney Beraldo, permitindo mais uma vez a vinda da
Unidade Móvel do Poupatempo, visando beneficiar maior número de pessoas; 15) –
Ofício nº 19/2009, do Executivo Municipal, encaminhando o Balancete referente ao
mês de 09/2009, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 16) – Ofício GAB. nº
643/2009, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 91/2009,
de autoria dos Vereadores: Natal Furlan, Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre informações à respeito da suplementação de verbas
para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 17) - Ofício GAB. nº 650/2009, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 96/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, sobre informações à
respeito de serviços de construções realizados através da atual e anterior
Administração em Cachoeira de Emas; 18) - Ofício GAB. nº 651/2009, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 93/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, sobre a distribuição de
medicamentos a população; 19) - Ofício nº 115/2009 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 119/2009, que visa autorizar o Poder
Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e outras concedendo a
exclusão das multas e juros moratórios e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
20) - Ofício nº 116/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 120/2009, que visa autorizar a concessão de uso remunerada de
espaços físicos de imóveis pertencentes ao Município de Pirassununga. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
21) - Ofício nº 117/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 121/2009, que visa autorizar o Poder Executivo a declarar de interesse
social, mediante Decreto, e proceder a desapropriação, área que específica e dá
outras providências. 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 626/2009, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, verifique a possibilidade de determinar
urgentemente a limpeza das margens do Córrego Andrézinho; 23) - Indicação nº
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627/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, estude a possibilidade de promover a limpeza geral da praça da
Vila Becker, bem assim, realizar os consertos necessários nos brinquedos lá
instalados; 24) - Indicação nº 628/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade promover o corte
e retirada das árvores que estão comprometendo a segurança dos usuários da
Rodovia Euberto Nemézio Pereira de Godoy, proximidades da propriedade dos
Batistelas; 25) - Indicação nº 629/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
ceder ao Centro Comunitário do Jardim das Laranjeiras, 10 (dez) estepes de madeira
e pesos de 1 (um) e 2 (dois) quilos, bem assim, promover a instalação de 1 (um)
bebedouro e 1 (um) ventilador, tudo para realização do Projeto “Alongando a Vida” e
outros projetos daquela comunidade; 26) - Indicação nº 630/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
criar no Município um Banco de Medicamentos, facilitando o recebimento de doações
e posterior distribuição de medicamentos às famílias carentes de nossa cidade; 27) Indicação nº 631/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de firmar uma parceria com Creches Particulares,
visando diminuir a carência de vagas; 28) – 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”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que procedesse à
leitura dos requerimentos: 29) Requerimento nº 490/2009, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 119/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e
outras concedendo a exclusão das multas e juros moratórios e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos; 30) - Requerimento nº 491/2009, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 120/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar a concessão de uso remunerada de espaços físicos de imóveis
pertencentes ao Município de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 31)
- Requerimento nº 492/2009, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Natal Furlan,
e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 121/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a declarar de interesse social, mediante Decreto, e proceder a
desapropriação, área que específica e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; 32) - Requerimento nº 493/2009, de autoria do Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao Colégio Objetivo, na pessoa de seu Mantenedor Benedicto José
Barauna Júnior, pelo grande número de aprovações nos vestibulares e cursos de
carreira militar. Aprovado por unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº 494/2009,
de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Curso Movame, na pessoa de seus SóciosProprietários, Prof. Devair Paula Vasconcelos e Prof. Jonatan Moreira, pelo grande
número de aprovações nos cursos de carreira militar. Aprovado por unanimidade de
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votos; 34) - Requerimento nº 495/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Antonio Salim Curiati, para que proponha a emenda ao orçamento estadual
no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), visando a realização de drenagem
urbana para preservação do meio ambiente presente no Bairro Vertentes do Mamonal.
Aprovado por unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 496/2009, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, solicitando 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 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 36) – Requerimento nº 497/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
Secretaria Municipal de Esportes, pelo apoio; às atletas Fernanda Donizete
Gonçalves, Rosemary Cândido e Tatiana Sayuremi Mura, pela excelente participação
e classificação no 73º Jogos Abertos do Interior, requerendo outrossim, que as
congratulações sejam estendidas aos patrocinadores Baldin Bioenergia, Siner e Arq &
Teto, pelo apoio que oferece ao esporte local. Aprovado por unanimidade de votos;
37) - Requerimento nº 498/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Ariel Fernando Lima. Aprovado por
unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº 499/2009, de autoria dos Vereadores
Hilderaldo Luiz Sumaio e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Jovem Brian Willian Muniz. Aprovado por unanimidade de votos; 39) Requerimento nº 500/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Márcio José Farias. Aprovado por
unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº 501/2009, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Dolores da
Cunha. Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento nº 502/2009, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, encaminhando
Moção de Apoio à aprovação do Projeto de Emenda Constitucional nº 300/2008,
encaminhando-se cópia ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, Cel. PM Álvaro Batista Camilo para que tome conhecimento do apoio desta
Casa de Leis. Requerendo, outrossim, que cópia da presente seja encaminhada às
Lideranças Partidárias da Câmara dos Deputados para que apoiem e aprovem a PEC
300/2008, garantindo maior valorização aos nossos profissionais de segurança
pública. Requerendo, por fim, seja encaminhada cópia desta às Câmaras Municipais
da região para que encapem essa iniciativa, avolumando os pedidos de aprovação da
PEC 300/2008. 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. A seguir, o já inscrito Vereador Almiro Sinotti usou da palavra, sendo
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aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida,
usou da palavra, o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Logo após,
usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Usou da palavra o
Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado
pelos Vereadores Roberto Bruno, Hilderaldo Luiz Sumaio e Wallace Ananias de
Freitas Bruno. Por fim, usou da palavra, o já inscrito Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio,
sendo aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos Duz e 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 e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 119/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer
natureza e outras concedendo a exclusão das multas e juros moratórios e dá outras
providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2009, a qual foi lida pelo Secretário e
recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em votação, em
Primeira e Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 119/2009 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como, a Emenda apresentada. 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 120/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar a concessão de uso remunerada de espaços físicos de imóveis pertencentes
ao Município de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 121/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a declarar de interesse social, mediante Decreto,
e proceder a desapropriação, área que específica e dá outras providências. Em
discussão, usou da palavra os Vereadores: Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Em seguida, colocado em votação em Primeira e Segunda Discussão o
Projeto de Lei nº 121/2009 foi aprovado por unanimidade de votos. 04) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 110/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, que visa instituir a “Semana dos Evangélicos no Município”. Aprovado por
unanimidade de votos. 05) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 117/2009, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com entidade que especifica para destinação de subvenções sociais.
Aprovado por unanimidade de votos. 06) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
118/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa dar nova redação ao Art. 2º da
Lei nº 3.526, de 28 de fevereiro de 2007. Aprovado por unanimidade de votos. 07) –
Primeira 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. Retirado ante a ausência de pareceres das
Comissões Permanentes, exceto Comissão de Justiça, Legislação e Redação, e
Comissão Direitos da Pessoa Humana. Neste momento, O Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, solicitou ao Presidente a saída do Plenário, sendo deferido o pedido.
A seguir, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para
falar na Explicação Pessoal. Inscrito usou da palavra o Vereador, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, Otacilio José Barreiros e Almiro Sinotti. Diante das discussões sem
pedidos de apartes e tendo o Sr. Presidente solicitado ordem aos Edis, foi cortada a
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palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, o 1º Secretário Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, convidou às Autoridades Constituídas, os
Senhores Edis e a População em Geral, para a Audiência Pública, a ser promovida
pelo Gestor do Sistema de Saúde do Município, que apresentará a análise e o
relatório do montante e fontes de recursos aplicados no sistema relativos ao 3º
trimestre do ano de 2009, dia 26/10/2009 (segunda-feira), às 19 horas. 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.

-6-

