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Ata nº 2703 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
29 de outubro de 2012. Ao vigésimo nono dia do mês de outubro de dois mil e doze,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2703ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, Antonio Carlos Duz, Hilderaldo Luiz Sumaio, Juliano Marquezelli,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros,
Roberto Bruno, Valdir Rosa 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 2702 da Sessão Ordinária de 22 de
outubro de 2012, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. A
seguir, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse com a leitura do
Expediente. Neste momento o Vereador Otacilio José Barreiros solicitou a dispensa
da leitura do Expediente, Indicação e Pedido de Informações, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP sobre o curso nº 592; 02) –
Revista Radis Comunicação e Saúde, nº 121, de 09 a 10/2012; 03) – Informativo do
Igam, sobre os cursos para 11/2012; 04) – Informativo de Moares Cursos &
Representação sobre o curso “Gestão de Tesouraria e Planejamento Financeiro”, de
26 a 29/11/2012; 05) – Informativo do Conselho Nacional de Assistência Social, sobre
o texto “A Política Nacional de Educação Permanente do SUAS”; 06) – Telegrama nº
3362/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros refere o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica
Comp 09/2012, (R$ 18.165,29); 07) – Comunicado nº CM220027/2012, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal
de Pirassununga, (R$ 93.237,06); 08) – Ofício do Jornal do Senado, sobre o cadastro
para recebimento da edição diária do Jornal pela internet; 09) – Ofício Circular nº
1336/2012 da Secretaria Especial do Interlegis, convidando para o “I Encontro
Nacional GIAL – Grupo Interlegis de Assessoria Legislativa”, dias 07 a 09/11/2012; 10)
– Ofício CT PL*RB 403/2012, da Telefônica Vivo, em atenção ao Requerimento nº
474/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, para verificar a possibilidade de
instalar um telefone público nas dependências da CEFE “Presidente Médice”; 11) –
Ofício da escritora carioca Carmen Lúcia Oliveira, acusando e agradecendo o
recebimento do Ofício nº 01603/2012-SG, que consignou votos de congratulações
através do Requerimento nº 512/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho”; 12) – Requerimento de Valter Rodrigues da Cruz,
solicitando a expedição de 1 (uma) certidão de inteiro teor e vigência da Lei
Complementar nº 103/2011; 13) – Requerimento do Vereador Valdir Rosa, solicitando
cópia do Regimento Interno desta Casa de Leis; 14) – Requerimento de Antonio
Carlos Bueno Barbosa, solicitando cópias xerográficas de documentos constantes do
Processo de Prestação de Contas da Prefeitura de Pirassununga, Exercício 2000; 15)
– Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando
a secretaria da Câmara, comunicar os Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e
Roberto Bruno, relator e membro, sobre o agendamento de reunião da Comissão
Processante; 16) – Ofício nº 136/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o veto
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total ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2012, de autoria do Executivo Municipal,
que visa alterar a Lei Complementar nº 81, de 28/12/2007 (Código Tributário do
Município), conforme específica. Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e
Redação; 17) – Ofício nº 09/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Balancete
referente ao mês de 09/2012, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 18) – Ofício nº
80/2012, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando os Termos de Convênio
nºs: (36, 37 e 38/2012, Associação Beneficente Alda Mirando Matheus); e (34/2012,
Corporação Musical Pirassununguense); 19) – Projeto de Lei nº 136/2012, de autoria
do Vereador Valdir Rosa, que visa declarar de Utilidade Pública, o “Instituto da Família
de Pirassununga-INFA. 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: 20) – Indicação nº
250/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de ativar o Teatro de Arena de Cachoeira de Emas, com
programação de diversas atividades; 21) – Indicação nº 251/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
juntamente com a Pasta de Cultura e Turismo a criação de um Salão de Artes
Plásticas para nossos artistas contarem com um espaço para divulgar suas obras; 22)
– Indicação nº 252/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de determinar o plantio de árvores nativas e
frutíferas nas margens do Rio Mogi Guaçú e também em outros locais do recanto
turístico, onde no futuro propiciarão mais sombras e também frutos para os turistas,
que visitam Cachoeira de Emas; 23) – Indicação nº 253/2012, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar
estudos ao setor de trânsito para que haja guia rebaixada defronte à Biblioteca
Municipal “Chico Mestre”, em local apropriado, que se faça guia rebaixada no canteiro
central da Rua Joaquim Procópio de Araújo e que a faixa de pedestres antes e depois
do canteiro central, seja colocada em local adequado para cadeirantes e demais
pedestres, indicando ainda, a colocação de um estacionamento preferencial para
pessoa física nas proximidades da mesma Biblioteca, com placa indicativa; 24) –
Indicação nº 254/2012, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Roberto
Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de proceder a
urgente inspeção no Centro Comercial “Eunice Alves Rosa” em Cachoeira de Emas,
através do setor competente para corrigir os defeitos da obra, redimensionando as
calhas e condutores, prevenindo-se, assim, previsíveis prejuízos futuros aos locatários
daquele recinto municipal; 25) – Pedido de Informações nº 94/2012, de autoria do
Vereador Juliano Marquezelli, a respeito de informações sobre cargos de livre
nomeação; 26) – Pedido de Informações nº 95/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, a respeito de informações sobre o Banco do Povo; 27) – Pedido de
Informações nº 96/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, a respeito de
informações sobre os casos de suicídios ocorridos no Município. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 28) - Requerimento nº 548/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à 3ª
Companhia de Polícia Militar de Pirassununga na pessoa do Comandante Capitão PM
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Carmo Augusto de Oliveira Vasques, à 4ª Companhia de Polícia Militar de Lema, em
nome do Comandante Capitão PM Luiz Henrique de Souza Ikeda e à Guarda
Municipal de Pirassununga, por meio do Supervisor Paulo André Silva Tannús, pelos
excelentes trabalhos prestados. Aprovado por unanimidade de votos; 29) Requerimento nº 549/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações a todos os aviadores que cortam
os céus de nossa terra, pela comemoração do “Dia do Aviador”, dia 23/10/2012.
Aprovado por unanimidade de votos; 30) - Requerimento nº 550/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao pirassununguense Antonio Francisco Felippe, pela participação na
2ª Edição do Prêmio de Fotografia, com o tema “As Faces da Saúde”, obtendo o
segundo lugar na categoria amador, com a foto autorretrato “Cumplicidade”. Aprovado
por unanimidade de votos; 31) - Requerimento nº 551/2012, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à
Enfermeira Luani Senhorine, pelo excelente trabalho prestado na Unidade Básica de
Saúde da Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 32) - Requerimento nº
552/2012, do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por seis edis, consignando votos
de congratulações ao Colégio Liceu Vivere pela brilhante participação de seus alunos
na Olimpíada de História realizada pela UNICAMP; e Mostra de Foguetes da
Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronauta. Aprovado por unanimidade de
votos; 33) - Requerimento nº 553/2012, do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações a todos os Servidores Públicos,
pela passagem do “Dia do Servidor Público”, dia 28/10/2012. Aprovado por
unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº 554/2012, do Vereador Roberto Bruno,
e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Secretário de Estado de
Esporte, Lazer e Juventude, José Benedito Pereira Fernandes, para a vinda de
Projetos que visam a questão social, pois promovem integração, sociabilidade e
qualidade de vida, como é o caso do Projeto Esporte Social, Academia ao Ar Livre e
Curso de Arbitragem, requerendo outrossim, ao Deputado Estadual Antonio Carlos de
Campos Machados, para que interceda por Pirassununga quanto às solicitações.
Aprovado por unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 555/2012, do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Antonio Carlos de Campos Machado, visando a possibilidade de atender as
solicitações em anexo enviadas, na atual legislatura, por este Edil, cooperando ao
desenvolvimento de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 36) Requerimento nº 556/2012, do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis
edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando
destinar verba de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para realização de melhorias no
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa” e também nos quiosques do Distrito de
Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº
557/2012, do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando a possibilidade de
atender as solicitações em anexo enviadas, na atual legislatura, por este Edil,
cooperando ao desenvolvimento de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 38) - Requerimento nº 558/2012, do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
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mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Jovem Jonathas Eduardo Baldin Moravis “Jhonny”. Aprovado por
unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº 559/2012, dos Vereadores Roberto
Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais cinco edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Antonio Carlos de Pauli. Aprovado por unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº
560/2012, dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e
subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Izabel Vasquez de Souza. Aprovado por
unanimidade de votos; 41) - Requerimento nº 561/2012, dos Vereadores Roberto
Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais cinco edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Leonor Baptista Peres. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a
leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno consultou o ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia
Vereador inscrito para falar no Expediente. Em seguida, o já inscrito Vereador Roberto
Bruno usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores Juliano Marquezelli e
Valdir Rosa. Logo após, o já inscrito Vereador Otacilio José Barreiros usou da palavra,
sendo aparteado pelos Vereadores Antonio Carlos Duz e Valdir Rosa. Inscrito,
dispensou o uso da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Em seguida, usou da palavra o Verador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
sendo aparteado pelos vereadores Natal Furlan e Juliano Marquezelli. Logo após, o já
inscrito Vereador Valdir Rosa usou da palavra, sendo aparteado pelos vereadores
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros, Antonio Carlos
Duz e Roberto Bruno. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que assumisse a direção dos
trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra o
Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno, sendo aparteado pelos
vereadores Valdir Rosa e Natal Furlan. Não havendo mais Vereadores inscritos, após
reassumir os trabalhos o Sr. Presidente, passou a Ordem do Dia que constou do
seguinte: 01) – Apreciação do pedido de recebimento de Denúncia, objeto do
protocolado nº 02064, de 09/10/2012. O Sr. Presidente registrou que por força do
pedido do Vereador Valdir Rosa e aprovação do Plenário, em sessão ordinária de
15/10/2012, foi dispensada a leitura da denúncia contra o Prefeito Municipal com
pedido de abertura de Comissão Processante, protocolada nesta casa sob o nº
02064, de 09/10/2012. A seguir, o Sr. Presidente informou que o rito procedimental
para o recebimento da Denúncia será o disposto no artigo 174 do Regimento Interno e
que o recebimento será decidido pelo voto da maioria qualificada (2/3) dos
Vereadores, onde o Presidente também vota. Declarou que se a Denúncia for
recebida pelo Plenário, nesta mesma sessão será constituída Comissão de
Investigação e Processante, com três Vereadores sorteados entre os presentes e
desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e relator. Recusada a
Denúncia, o requerimento será arquivado. Em seguida, colocou em discussão a
Denúncia. Usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Colocada em votação,
o recebimento da Denúncia foi rejeitado por (08X02) votos, sendo arquivada na forma
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do § 5º do Art. 174 do Regimento Interno. O Sr. Presidente informou que os Projetos
de Lei restantes na pauta, seriam colocados em votação em bloco, por força de
requerimento verbal do Vereador Valdir Rosa, aprovado na sessão anterior.
Colocados em votação. 02) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 131/2012, de
autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, visa denominar de “Martinho Lutero”, a
Rua 21, do Loteamento “Jardim Millenium”, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 132/2012, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando a execução do
Programa de Proteção Social Básica e Especial. Aprovado por unanimidade de votos.
04) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 133/2012, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Nosso Desafio Pirassununga, objetivando a execução do Programa de Proteção
Social Básica e Especial. Aprovado por unanimidade de votos. 05) - Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 134/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Lar de Transição Casa da
Fraternidade, objetivando a execução do Programa de Proteção Social Básica e
Especial. Aprovado por unanimidade de votos. 06) - Segunda Discussão do Projeto de
Lei nº 135/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga
- AMAS, objetivando a execução do Programa de Proteção Social Básica e Especial.
Aprovado por unanimidade de votos. 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. Não havendo vereadores inscritos, 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 resumida,
a qual é conferida por Roberto Pinto de Campos, respondendo pela Diretoria Geral,
que após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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