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Ata nº 2540 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
27 de abril de 2009. Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano dois mil e nove às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2540ª 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 2539, da Sessão Ordinária de 22 de abril 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) –
Prospecto do IBRAP, sobre os cursos: Controle de Frotas no Serviço Público, A Nova
Tesouraria na Administração Pública, Retenções na Fonte, Pregão – Capacitação e
reciclagem para Pregoeiro e equipe de apoio, O Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Redação Oficial; 02) – Informe FURNAS, Ano IV, nº 36, 03/2009; 03)
– Prospecto do IBAM, sobre Concurso Público; 04) – Boletim FZEA, Ano 07, nº 57,
Edição Especial de 03 e 04/2009; 05) – Exemplar da Revista, Repórter
Fecomerciários, Ano 16, nº 206; 06) – Jornal da Câmara, Ano 09, nº 2231, de 09 a
19/04/2009; 07) – Jornal do Senado, Ano XV, nº 3.002/214, de 20 a 26/04/2009; 08) –
Convite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para a solenidade da formatura do
PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, dia
11/05/2009, às 08:30 horas; 09) – Ofício de Antonio Carlos Marucci, solicitando
informações sobre a Av. Antonio Joaquim Mendes, Jardim Carlos Gomes; 10) – Ofício
nº 292/2009, da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, encaminhando
Moção de Protesto, de autoria do Vereador Valdemar Manzano Moreno, à Proposta de
Emenda à Constituição nº 12 de 07/03/2006, que define nova sistemática para o
pagamento de precatórios; 11) – Ofício do Subsecretário da Casa Civil, Governo do
Estado de São Paulo, Rubens E. Cury, em atenção ao Requerimento nº 21/2009, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa o parcelamento do
Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor - IPVA, em até 12 (doze) vezes sem
juros; 12) – Ofício do Subsecretário da Casa Civil, Governo do Estado de São Paulo,
Rubens E. Cury, em atenção ao Requerimento nº 28/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, que visa a redução do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
(IPVA); 13) – Ofício nº 554/2009 – AUN da 1ª Vara Federal de São Carlos-SP, Secção
Judiciária do Estado de São Paulo, solicitando informações, se há leis municipais
dispondo sobre o prazo máximo de permanência em filas bancárias para atendimento
ao consumidor usuário; 14) – Ofício do Professor Sebastião Alicio Sundfeld,
agradecendo o recebimento do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2009, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, que lhe concede o título de “Cidadão Benemérito”; 15) –
Ofício nº 62/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu
o nº 61/2009, que visa autorizar o Poder Executivo a transferir recursos do Fundo
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Municipal de Assistência a Criança e Adolescente. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 16) - Ofício nº
63/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
62/2009, que visa autorizar o Poder Executivo a transferir recursos do Fundo
Municipal para a Criança e o Adolescente. 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: 17) - Indicação nº
261/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, estude a possibilidade de reformar ou trocar as traves do campo
de futebol do Bairro Rural do Retiro; 18) - Indicação nº 262/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de construir calçadas nas Ruas Santo Antonio e Constituição, bem
assim, colocar placas de “Proibido Jogar Lixo”, no terreno próximo ao Córrego
Andrézinho, na Rua Constituição; 19) - Indicação nº 263/2009, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de, em contato com a Diretoria da COHAB, entabularem
acordo, no sentido de extender o horário de atendimento aos mutuários durante toda a
semana e no horário comercial; 20) - Indicação nº 264/2009, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de entrar em contato com a Diretoria das Agências do Correio
em nossa cidade, para viabilizar da possibilidade de instalar um posto de recepção de
correspondências na Zona Norte da cidade; 21) - Indicação nº 265/2009, de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a pintura de faixas de pedestres defronte ao Centro de Especialidades
Médicas “Benedita Aureliano da Silva – Irmã Leopoldina”; 22) - Indicação nº 266/2009,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de construir calçada entre a Chácara Trevisan e Jardim São Valentim,
encaminhando-se abaixo-assinados; 23) - Indicação nº 267/2009, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de colaborar com proprietários de imóveis lindeiros a áreas públicas,
auxiliando com materias na construção ou aumento de muros limítrofes; 24) – 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;
25) - Pedido de Informações nº 36/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, à respeito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos: 26) –
Requerimento nº 170/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei
nº 58/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito
adicional suplementar destinado a atender despesas com a contratação de firma
especializada para fornecimento e instalação de sistema de sinalização do tipo pórtico
semafórico. Aprovado por unanimidade de votos; 27) - Requerimento nº 171/2009, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 59/2009, de autoria do Executivo
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Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus - AMMA. Aprovado por unanimidade de votos; 28)
– Requerimento nº 172/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
60/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a concessão de Alvará
de alojamentos e moradias dos trabalhadores migrantes das lavouras de cana de
açúcar e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 29) –
Requerimento nº 173/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, e
subscrito por mais oito edis, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 30)
- Requerimento nº 174/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
sete edis, consignando votos de congratulações ao Monsenhor Otávio Dorigon, pelos
83 anos de vida, recém completados dia 23/04/2009. Aprovado por unanimidade de
votos; 31) - Requerimento nº 175/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Assistente de Diretora, Elaina Vitoriano do Nascimento e a toda a comunidade escolar
da EMEIEF “Profª. Lenira Papa”, pela realização de um encontro com especialistas
cujo tema foi: “Drogas x Vida”. Aprovado por unanimidade de votos; 32) Requerimento nº 176/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações pela assunção ao
cargo de Secretário de Estado da Educação e desejos de profícuo trabalho a frente
desta Secretaria, ao Economista Paulo Renato Souza. Aprovado por unanimidade de
votos. 33) - Requerimento nº 177/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Dirigente Regional de Ensino, Profª. Eliene Bittencourt Soares, pelos trabalhos
realizados nas escolas estaduais do Município e a todos os educadores envolvidos.
Aprovado por unanimidade de votos. 34) - Requerimento nº 178/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações aos grupos escolares: Escola Estadual “General Asdrúbal da
Cunha”, Escola Estadual “Elói Chaves”, Escola Estadual “Nossa Senhora de Loreto”,
Escola Estadual “Osmarina Sedeh Padilha”, Escola Estadual “Prof. Paulo de Barros
Ferraz”, Escola Estadual “Pirassununga”, Escola Estadual “Prof. Renê Albers”, Escola
Estadual “Profª. Therezinha Rodrigues”, Escola Estadual “Dr. Manoel Jacinto Vieira de
Moraes”, EMEIEF “Vila dos Sargentos” e Escola Municipal “Jorn. Washington Luiz de
Andrade”, pelo resultado alcançado no IDESP (Índice de Desenvolvimento da
Educação do Estado de São Paulo). Aprovado por unanimidade de votos; 35) Requerimento nº 179/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações à ONG “Portal da Natureza”,
pelo excelente trabalho de conscientização sobre o mal que a sacola plástica provoca
no meio ambiente. Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº
180/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Aparecida Odete Amorielo dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos;
37) - Requerimento nº 181/2009, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno
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Gonçalves e Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Neide Faggion
Andrielli. Aprovado por unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº 182/2009, de
autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e subscrito
por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Nelson Pereira dos Santos. Aprovado por
unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº 183/2009, de autoria dos Vereadores
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Roseli Aparecida da Silva Castro. 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 Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da
palavra o Vereador inscrito, Otacilio José Barreiros. Neste momento, o Vereador
Otacilio José Barreiros, solicitou a suspensão temporária, da sessão, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, usou da palavra o
Vereador inscrito Otacilio José Barreiros, o qual foi aparteado pelo Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Logo após, usou da palavra, o já inscrito Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida, usou da palavra, o Vereador inscrito Hilderaldo
Luiz Sumaio, o qual foi aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Por
fim, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. 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 58/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar abertura de crédito adicional suplementar destinado a atender despesas com
a contratação de firma especializada para fornecimento e instalação de sistema de
sinalização do tipo pórtico semafórico. Aprovado por unanimidade de votos. 02) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 59/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus - AMMA. Aprovado por unanimidade de votos. 03)
- Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 60/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a concessão de Alvará de alojamentos e moradias dos
trabalhadores migrantes das lavouras de cana de açúcar e dá outras providências.
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, sendo aparteado pelo
Vereador Antonio Carlos Duz. Por fim, usou da palavra o 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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