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Ata nº 2544 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
25 de maio de 2009. Ao vigésimo quinto dia do mês de maio do ano dois mil e nove às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2544ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, 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
2543, da Sessão Ordinária de 18 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 Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a
dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedido de Informações, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Nesse momento, o Sr.
Presidente, comunicou que a partir da próxima sessão, prevista para o dia
01/06/2009, iniciará em tempo real, os serviços de transmissão das Sessões Plenárias
– denominada Câmara Net, criada através da Resolução nº 175/2009. A população
poderá acompanhar de casa as Sessões Camarárias, acessando o site oficial da
câmara:
www.camarapirassununga.sp.gov.br.
Com
certeza
estará
sendo
disponibilizado mais um mecanismo de publicidade e transparência das ações
públicas, aumentando os meios de acesso para que a população acompanhe os
trabalhos do Poder Legislativo. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata
o Expediente: 01) – Informativo do CEBRÁS, sobre Congressos e Seminários de 06 a
12/2009; 02) – Jornal Força SP, Ano 05, nº 05, 05/2009; 03) – Boletim FZEA, Ano 07,
nº 58, 05/2009; 04) – Jornal do Interior, Ano VIII, nº 54, 04/2009; 05) – Jornal do
Senado, Ano XV, nº 3.020/218, de 18 a 24/05/2009; 06) – Convite da Organização
Paulista, sobre o curso Capacitação no SICONV, dia 22/05/2009; 07) – Ofício Circular
nº 05/2009, do Ministério da Educação, encaminhando o “Manual de Orientação do
Fundeb - 2009; 08) – Cartão, do Deputado Federal, Paulo Renato Souza,
agradecendo o recebimento do Requerimento nº 176/2009 de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, pela mensagem de felicitações por ocasião da
assunção ao cargo de Secretário de Estado da Educação; 09) – Cartão do Brig Ar
Marco Antonio Carballo Perez, Comandante da Academia da Força Aérea,
agradencendo e justificando à ausência na Audiência Pública – Diretrizes
Orçamentárias para o Orçamento 2010, dia 28/05/2009, às 20 horas ; 10) – Convite
das Paróquias: Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia e
São Francisco de Assis para a Solene Celebração de Pentecostes, dia 31/05/2009, às
16 horas; 11) – Ofício nº 793/2009, da Câmara Municipal de Matão, encaminhando o
Requerimento nº 221/2009, de autoria do Vereador Aparecido do Carmo de Souza,
solicitando Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 5116/2009, que visa acrescentar
parágrafos no artigo 5º da Lei nº 9.988, de 17/08/2000, visando a utilização de
recursos do fundo de universalização das telecomunicações (Fust), objetivando
aumentar a eficácia do atendimento médico pelo SUS, promovendo o seu nível de
informatização e automação à prestação de serviços de conectividade e capacitação
para todas as unidades básicas de saúde do sistema Único de Saúde (SUS); 12) –
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Ofício nº 778/2009, da Câmara Municipal de Matão, encaminhando o Requerimento nº
214/2009, de autoria do Vereador José Edinardo Esquetini, solicitando Moção de
Apoio ao Projeto de Lei nº 4521/2008, que visa alterar a Lei nº 6.380/1976, para
estabelecer que as bulas dos medicamentos devem ser escritas com letras no padrão
“12”; 13) – Requerimento de Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando vistas e
possível cópia dos Balancetes do Executivo Municipal, dos meses de 05 e 06/2008;
14) – Ofício nº 25/2009, da Secretaria Municipal de Educação, acusando o
recebimento do Requerimento nº 193/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, pela mensagem de felicitação ao Dia das Mães; 15) – Ofício de
Arnaldo Landgraf, agradecendo o recebimento do Requerimento nº 161/2009, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, pelos votos de congratulações aos 51 anos
de excelentes serviços prestados a nossa comunidade; 16) – Ofício Provedoria nº
126/2009, da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, em atenção ao
Requerimento nº 196/2009, de autoria dos Vereadores: Antonio Carlos Duz e Roberto
Bruno, 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; 17)
– Ofício nº 473/2009, da Tefefônica do Brasil, em atenção ao Requerimento nº
173/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, solicitando intercessão da
Telefônica S/A, para que seja verificada a possibilidade de colocar orelhão público
para deficiente físico na Avenida 06 de Agosto, altura do nº 675, Vila Paulista; 18) –
Ofício nº 1407/2009 SR Piracicaba, da Caixa Econômica Federal, informando sobre o
Desembolso FGTS/CTR 0155.347-44/2003 – Pró Saneamento, destinado à
Implantação e Ampliação de Sistemas de Água; 19) – Ofício nº 1408/2009 SR
Piracicaba, da Caixa Econômica Federal, informando sobre o Desembolso FGTS/CTR
0190.026-98/2007 – Saneamento para todos, destinado à Construção de Emissário de
Esgoto e Estação Elevatória; 20) – Ofício GL PTB nº 557/2009, da Assembléia
Legislativa de São Paulo, em atenção ao Requerimento nº 126/2009, de autoria de
Todos os Edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Antônio Carlos de
Campos Machado, para o fornecimento de cinco motocicletas para o incremento da
segurança de nossa comunidade; 21) – Ofício GAB. nº 286/2009, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em resposta ao Pedido de Informações
nº 35/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, à respeito do critério
utilizado pela Municipalidade na cobrança e limpeza de terrenos baldios; 22) - Ofício
GAB. nº 287/2009, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 36/2009, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, à respeito do “Programa Minha Casa, Minha
Vida”. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao
Executivo Municipal: 23) - Indicação nº 325/2009, de autoria do Vereador Almiro
Sinotti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover
melhorias no prédio da Central de Ambulâncias, bem assim, lotar faxineira ao local e
fornecer uniformes aos servidores; 24) - Indicação nº 326/2009, de autoria do
Vereador Almiro Sinotti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
manter entendimento com a Autarquia do serviço de água e esgoto para que emita as
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contas de água com o CEP específico de cada rua; 25) - Indicação nº 327/2009, de
autoria do Vereador Almiro Sinotti, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de intimar o proprietário do lote localizado na Avenida Joaquim
Cristóvão, nº 250, Vila Malaquias, para que cesse de imediato a queimada irregular
que realiza nos fundos de seu imóvel; 26) - Indicação nº 328/2009, de autoria do
Vereador Almiro Sinotti, para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de
encaminhar, o ante-projeto de lei, para que seja criado um Fundo Especial do Corpo
de Bombeiros do Município de Pirassununga - FEBOM; 27) – Indicação nº 329/2009,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de providenciar reparos na calçada do Boulevard
“Ver. Waldyr José de Souza”, em trecho atrás da Biblioteca Municipal “Chico Mestre”;
28) - Indicação nº 330/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de notificar o proprietário de
chácara localizada na Rua Antonio Augusto Guelli, Clayton Malaman, para que tome
as devidas providências, diligenciando nova cerca em sua propriedade; 29) Indicação nº 331/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o recapeamento da
Rua Martimiano dos Santos; 30) - Indicação nº 332/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de soldar os brinquedos da praça lozalizada na Rua Jacob Abraham
Aflato, Jardim das Laranjeiras, e ceder dois metros de areia fina para ser utilizada na
área da praça servindo de local para as crianças exercerem suas atividades
recreativas; 31) - Indicação nº 333/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar,
Projeto de Lei, que iguala as exigências entre o Jardim Veneza e Jardim Veneza II,
permitindo aos proprietários dos lotes desse segundo loteamento, a construção de
abrigo sem a necessidade de recuo; 32) - Indicação nº 334/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Duz, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de implantar junto ao carnê de IPTU, informações aos contribuintes
sobre eventuais débitos que possui com a Municipalidade; 33) - Indicação nº
335/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de incluir o Bairro Vertentes do
Mamonal no sistema de esgoto municipal; 34) - Indicação nº 336/2009, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de munir o trecho localizado no meio do quarteirão
da Rua Pereira Bueno, entre as Ruas Dom Pedro II e Avenida Painguás, de
iluminação pública; 35) - Indicação nº 337/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o conserto do
leito asfáltico nas proximidades dos pontos de ônibus da Avenida Newton Prado; 36) Indicação nº 338/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a limpeza geral dos lotes de terrenos
existentes no Jardim Millenium; 37) - Indicação nº 339/2009, de autoria do Vereador
Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de transferir as
12 (doze) famílias que residem no Bairro Laranja Azeda em situação precária, para as
novas casas que serão construídas na Vila Santa Fé; 38) - Indicação nº 340/2009, de
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autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de instalar hidrantes em nossa cidade, realizando estudos preliminares
junto ao Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP e Posto de Bombeiros
para se precisar os locais onde deverão ser instalados; 39) - Indicação nº 341/2009,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de criar uma unidade móvel com DVD, TV e livros nos moldes
de uma biblioteca móvel para fomentar a cultura dos alunos, em trajeto entre a escola
e os projetos que participa; 40) – Indicação nº 342/2009, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
adaptar ônibus escolar para transporte escolar de alunos portadores de necessidades
especiais; 41) – Indicação nº 343/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de firmar
parcerias com instituições de ensino que oferecem cursos para professores,
capacitando-os para lecionar com alunos portadores de deficiência; 42) – Indicação nº
344/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de criar em nossa cidade o evento a “Feira do
Livro”, incluindo no calendário anual da Administração; 43) – Indicação nº 345/2009,
de autoria dos Vereadores: Paulo Eduardo Caetano Rosa, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de incluir nosso Município no Projeto “Cidade Digital”, visando a inclusão
digital dos Municípes; 44) - Indicação nº 346/2009, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar na Rua
Joaquim Pinto de Campos, Jardim São Valentim, canaletas de ferro, para solucionar o
problema de empoçamento de águas na referida via pública; 45) - Indicação nº
347/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de criar uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para
atendimento emergencial da população, ligada ao Executivo Municipal; 46) - Indicação
nº 348/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a criação de uma Unidade
Básica de Saúde para atender os Bairros Jardim Margarida, Jardim Leonor Cristina,
Jardim Veneza, Jardim Itália e adjacências; 47) - Indicação nº 349/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de elevar a mureta da EMEF CAIC “Dr. Eitel Arantes Dix” apenas no
trecho junto ao ponto de ônibus para abrigar os usuários das chuvas e ventos fortes;
48) – Pedido de Informações nº 50/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à
respeito de informações sobre as despesas para viagens e diárias de motoristas do
Poder Executivo Municipal; 49) – Pedido de Informações nº 51/2009, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, à respeito da iluminação no
trecho compreendido entre a Rodovia Anhanguera até o Loteamento Vertentes do
Mamonal; 50) – Pedido de Informações nº 52/2009, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre o concurso para o
provimento de cargos de assistente de diretor, realizado pela Municipalidade; 51) –
Pedido de Informações nº 53/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, à respeito de informações sobre o recapeamento da Avenida Newton Prado;
52) – Pedido de Informações nº 54/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
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Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a retirada de 1 (uma) ponte, localizada
na Estrada Rural que é continuação da Rua Manoel Leme Franco. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos: 53) – Requerimento nº
213/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Resolução nº 05/2009, de autoria da Mesa Diretora, que visa autorizar a
celebração de convênios e consignação em folha dos Vereadores. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 54) - Requerimento nº 214/2009, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações àqueles que foram exemplo de profissionalismo
e cidadania: Posto de Bombeiros de Pirassununga, Corpo de Bombeiros de Porto
Ferreira, Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, Academia da Força
Aérea, Companhia Müller de Bebidas e Polícia Militar de Pirassununga, pelo sinistro
ocorrido no último dia 18/05/2009. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
55) - Requerimento nº 215/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações à Secretária dos Direitos da
Criança, Adolescente e da Terceira Idade, pelo brilhantismo na ampliação de seus
trabalhos, unindo a Administração Pública e a comunidade. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 56) - Requerimento nº 216/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Aldo Demarchi, para que evite a instalação de um
Presídio junto à Rodovia Anhanguera, próximo a Pólos Turísticos de nossa região.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 57) - Requerimento nº 217/2009,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete
edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual André Soares, para que evite a
instalação de um Presídio junto à Rodovia Anhanguera, próximo a Pólos Turísticos de
nossa região. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 58) - Requerimento
nº 218/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Edmir Chedid, para que
evite a instalação de um Presídio junto à Rodovia Anhanguera, próximo a Pólos
Turísticos de nossa região. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 59) Requerimento nº 219/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Eli
Corrêa Filho, para que evite a instalação de um Presídio junto à Rodovia Anhanguera,
próximo a Pólos Turísticos de nossa região. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 60) - Requerimento nº 220/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Gil Arantes, para que evite a instalação de um Presídio junto à Rodovia
Anhanguera, próximo a Pólos Turísticos de nossa região. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 61) - Requerimento nº 221/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Senhor Prefeito da Cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, para que
evite a instalação de um Presídio junto à Rodovia Anhanguera, próximo a Pólos
Turísticos de nossa região. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 62) -5-
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Requerimento nº 222/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Gilson
de Souza, para que evite a instalação de um Presídio junto à Rodovia Anhanguera,
próximo a Pólos Turísticos de nossa região. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 63) - Requerimento nº 223/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual João Barbosa, para que evite a instalação de um Presídio junto à Rodovia
Anhanguera, próximo a Pólos Turísticos de nossa região. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 64) - Requerimento nº 224/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual João Caramez, para que evite a instalação de um
Presídio junto à Rodovia Anhanguera, próximo a Pólos Turísticos de nossa região.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 65) - Requerimento nº 225/2009,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual João Caramez,
pela valorização e homenagem prestada ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 66) - Requerimento nº 226/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual João Mellão Neto, para que evite a instalação de
um Presídio junto à Rodovia Anhanguera, próximo a Pólos Turísticos de nossa região.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 67) - Requerimento nº 227/2009,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete
edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual José Bruno, para que evite a
instalação de um Presídio junto à Rodovia Anhanguera, próximo a Pólos Turísticos de
nossa região. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 68) - Requerimento
nº 228/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Marcos Martins, para
que evite a instalação de um Presídio junto à Rodovia Anhanguera, próximo a Pólos
Turísticos de nossa região. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 69) Requerimento nº 229/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Milton
Leite Filho, para que evite a instalação de um Presídio junto à Rodovia Anhanguera,
próximo a Pólos Turísticos de nossa região. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 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, usou da palavra o
Vereador inscrito, Almiro Sinotti, o qual foi aparteado pelo Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves. Logo após, usou da palavra, o já inscrito Vereador Otacilio José
Barreiros, sendo aparteado pelos Vereadores: Antonio Carlos Duz, Roberto Bruno,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e
contra aparteado pelos Vereadores: Roberto Bruno e Antonio Carlos Duz. Em seguida,
usou da palavra, o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves, o qual foi
aparteado pelos Vereadores: Otacilio Jose Barreiros e Antonio Carlos Duz. A seguir,
usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, o qual foi
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aparteado pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros, Antonio Carlos Duz, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, Roberto Bruno e contra aparteado pelo Vereador
Otacilio José Barreiros. Foi concedido pelo Vereador Wallace ananias de Freitas
Bruno o tempo parcial no Expediente, para que o Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa concluísse o uso da palavra. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, o qual foi aparteado pelo Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Paulo Eduardo Caetano Rosa e 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 Resolução nº 05/2009, de autoria da Mesa Diretora,
que visa autorizar a celebração de convênios e consignação em folha dos Vereadores.
Aprovados por unanimidade de votos dos presentes. 02) – Segunda Discussão do
Projeto de Resolução nº 03/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, Institui o
Código de Ética e Decoro Parlamentar. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Nesse momento, o Vereador Otacilio José Barreiros, requereu que a
votação dos Projetos nºs: 66, 67, 68, 70 e 71/2009 fosse realizada em bloco, sendo
seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 66/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
reajustar em 5% os vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do
Poder Executivo, a partir de 1º de junho de 2009. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 04) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 67/2009, de autoria do
Executivo Municipal, que visa reajustar em 5% os vencimentos dos servidores ativos e
inativos, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, a partir de 1º de junho
de 2009. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 68/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o reajuste do vale-alimentação concedido aos servidores públicos
municipais. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 06) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 70/2009, de autoria da Mesa Diretora, visa reajustar
em 5% os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de
Pirassununga, a partir de 1º de junho de 2009. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 07) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 71/2009, de autoria da
Mesa Diretora, visa reajustar em 5% os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários
Municipais, Mandato 2009/2012, a partir de 1º de junho de 2009. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 08) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
69/2009, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar abertura de crédito
adicional suplementar, no valor de R$ 504.200,00, 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. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 09) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 72/2009, de
autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa alterar a Lei nº 3.304 de 30 de
agosto de 2004. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 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 Roberto Bruno,
o qual foi aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. A seguir, usou da palavra o
-7-

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

Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno, o qual foi aparteado pelos
Vereadores: Almiro Sinotti, Otacilio José Barreiros, Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
Roberto Bruno e contra aparteado pelos Vereadores: Almiro Sinotti, Otacilio José
Barreiros e Roberto Bruno. Logo após, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves. Por fim, usou da palavra o já inscrito Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Não havendo mais vereadores inscritos, o 1º Secretário
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, convidou os Senhores Edis e
a População em Geral, para a Audiência Pública, que versará sobre o seguinte tema:
Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2010 (Projeto de Lei nº 63/2009) –
Manifestações e Sugestões, dia 28/05/2009 (quinta-feira), às 20 horas no Plenário “Dr.
Fernando Costa” - Câmara Municipal de Pirassununga. Relembrou ainda, aos
Senhores Vereadores, especialmente aos Membros da Comissão de Finanças,
Orçamento e Lavoura, que amanhã, dia 26/05/2009, às 09 horas, nesta Casa de Leis,
o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre/
2009. Estando portanto, todos os Vereadores convidados e o público presente. 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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