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Ata nº 2638 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
13 de junho de 2011. Ao décimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e onze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2638ª 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 Wallace Ananias de Freitas Bruno, declarou abertos
os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2637 da Sessão Ordinária de 07 de
junho de 2011, 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, requereu ainda, a suspensão da sessão por até 05 (cinco) minutos, para
colheita de assinaturas das proposituras, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse
da Ata o Expediente: 01) – Exemplar Contas em Revista, 06 a 07/2011; 02) – Cartão
do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Cel. Cav. Marcos Souto
de Lima, justificando à ausência no Ato Solene comemorativo ao “Dia da Comunidade
Italiana”; 03) – Requerimento da Comissão Especial de Inquérito, solicitando o prazo
adicional de 60 (sessenta dias) para a conclusão dos trabalhos da referida Comissão,
que visa apurar eventual insuficiência ou descumprimento de ordens
administrativas/contratos de trabalho nos horários de atendimento médicos à
população, objeto do Requerimento nº 22/2011; 04) – Ofício nº 297/2011, da
Promotoria de Justiça de Pirassununga, solicitando cópia da Lei Complementar nº 102
de 06/04/2011; 05) – Ofício nº 322/2011, da Delegacia de Polícia do Município de
Pirassununga, encaminhando cópia do relatório mensal, dando conta do expressivo
índice de casos esclarecidos pela Polícia Civil deste Município no mês de 05/2011; 06)
– Convite da Assembleia Legislativo do Estado de São Paulo, para palestra sobre “A
Política Nacional de Resíduos Sólidos”, dia 14/06/2011; 07) – Requerimento do
Vereador Roberto Bruno, solicitando cópia integral do Projeto de Lei nº 80/1997, que
denominou de Carlos Cabianca, a Estrada Vicinal (PNG-070) conhecida como São
Domingos, que teve início no Jardim Petrópolis, neste Município, e término no Córrego
do Lobo, divisa de limite com o Município de Descalvado-SP; 08) – Convite da
Prefeitura Municipal da Estância Climática de Analândia Estado de São Paulo, para a
solenidade de Comemoração aos 114 anos de Emancipação Político Administrativa do
Município de Analândia, com abertura dia 19/04/2011; 10) – Comunicado nº
CM036233/2011, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 163.925,95); 11) – Requerimento da S/A Laticínios de
Pirassununga, solicitando certidão, referente as Leis Municipais nºs: 58, de
24/11/1948; 125, de 08/05/1950; 152, de 08/05/1951; e 303, de 04/05/1956; 12) –
Ofício GP nº 1951/2011, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, convidando
para participar do “Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais”,
dia 10/06/2011; 13) – Ofício do Deputado Estadual Luiz Carlos Gondim Teixeira, em
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atenção ao Requerimento nº 83/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que visa o envio de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para serem
aplicados na reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família Triângulo “Arthur
Del Nero Júnior” para melhor atender a população; 14) – Telegrama nº
000993/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao Pagamento de Programa de
Assistência Farmacêutica Básica Comp 05/2011, (R$ 18.165,29); 15) – Ofício nº
175/2011, do Conselho Tutelar de Pirassununga, informar a nova Presidência em
eleição realizada na sede deste Conselho Tutelar, dia 09/06/2011; 16) – Ofício nº
125/2011 da Elektro Eletricidade e Serviços S/A, em atenção ao Requerimento nº
272/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, visando instalar
na Rua Duílio Benine, Jardim das Laranjeiras, postes de iluminação por ser uma
questão de segurança aos locais.; 17) – Ofício nº 121/2011 da Elektro Eletricidade e
Serviços S/A, em atenção ao Requerimento nº 234/2011, de autoria dos Vereadores:
Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais sete edis, que solicitou intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Ademir Alves Lindo, para que a ELÉKTRO se digne instalar mais postes de luz no
Anel Viário, próximo à FATECE.; 18) – Ofício do Deputado Estadual Jorge Caruso, em
atenção ao Requerimento nº 129/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, que solicitou intercessão do Excelentíssimo Presidente do Senado
Federal José Sarney e às lideranças partidárias daquela Casa, visando sensibilizar os
nobres senadores da necessidade e importância em se votar proposta legislativa, que
visa estender aos produtos importados as mesmas exigências de segurança e
qualidade que são cobradas dos produtos de fabricação nacional, devendo esses
estarem também em conformidade com a Regulamentação Técnica Federal, e
garantir maior segurança aos consumidores brasileiros.; 19) – Ofício do Presidente
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, encaminhando os Balancetes da Receita
e Despesas, referente ao mês de 05/2011; 20) - Ofício GAB. nº 355/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 61/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à
respeito de informações sobre os conjuntos habitacionais que já foram entregues as
famílias pirassununguenses; 21) – Ofício GAB. nº 363/2011, do Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Requerimento nº 296/2011, de autoria do Vereador Almiro
Sinotti, que solicitou intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir
Alves Lindo, para que encaminhe para o Legislativo, cópias de todo o procedimento
licitatório, Concorrência Pública nº 009/09, que culminou com a contratação da
Empresa Cláudio Roberto Ferreira Construções – ME, inclusive autuação; 22) – Ofício
nº 101/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
97/2011, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no
Programa Orçamentário da Câmara Municipal. 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: 23) –
Indicação nº 223/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de organizar as feiras livres em
setores e apoiar esses eventos construindo sanitários ou disponibilizar sanitários
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móveis; 24) – Indicação nº 224/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, para que toda obra realizada pelo Serviço
de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP seja tão logo finalizada com o recape do
local; 25) – Indicação nº 225/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar
um melhor planejamento na limpeza e coleta de lixo das ruas da cidade e, se
necessário, que se contrate mais mão de obra, após prévio concurso público; 26) –
Indicação nº 226/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar necessários nas vias
públicas da Cidade Jardim que estão, em vários pontos com os bloquetes soltos, o
que pode ocasionar acidentes; 27) – Indicação nº 227/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de instalar, junto à Guarda Municipal, cuja Base está localizada na Zona
Norte, identificador de chamadas, visando a identificação de eventuais trotes e coisas
afins, junto àquele órgão público; 28) – Indicação nº 228/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de criar uma equipe de profissionais da área de teatro, desenvolvendo
os ensinamentos dessa arte, nos bairros da cidade, proporcionando aos adolescentes
e crianças a oportunidade de externar seus talentos nessa área; 29) – Indicação nº
229/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de apedregulhar a mata existente no Bairro Jardim
Verona II, onde o mato foi cortado, dando um melhor aspecto para o local e impedir
que o mato cresça de modo acelerado; 30) - Indicação nº 230/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de construir junto a Praça dos Expedicionários, banheiros masculino e
feminino, bem assim, instalar no local um bebedouro d´água para servir os Municípes
que lá comparecem para a prática de exercícios físicos; 31) - Indicação nº 231/2011,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de determinar o Setor de Vigilância Sanitária, tomar as
devidas providências, em face das irregularidades no sentido de acabar com
depósitos de carros velhos, cavalos perambulando pelas ruas, do Jardim Margarida;
32) - Indicação nº 232/2011, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito, de buscar uma solução ao trecho
localizado na Rua Visconde do Rio Branco, sobretudo no trecho entre as Ruas Duque
de Caxias e Coronel Franco; 33) - Indicação nº 233/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de concluir o asfaltamento da Estrada Levy Ramos, antiga Bom Retiro
até a via Analândia; 34) - Pedido de Informações nº 65/2011, de autoria do Vereador
Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre a o Centro de Convenções que está
sendo construído na Avenida Painguás; 35) - Pedido de Informações nº 66/2011, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações
sobre a colocação de rádios nas proximidades rurais com acesso aos órgãos de
segurança. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 36) -3-
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Requerimento nº 354/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por seis edis, para que apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei
nº 96/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
visa denominar de “Professor Claudionor Fernandes de Lima”, a Praça localizada nas
confluências das Ruas Duílio Valsechi, Henrique Táboas Bernardez e Geraldo Goze,
Jardim Petrópolis, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 37) Requerimento nº 355/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 97/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no Programa Orçamentário
da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº
356/2011, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, consignando
votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves
Lindo, pela sensibilidade em asfaltar a Vicinal “Carlos Cabianca”, conhecida como
Estrada da Fazenda São Domingos. Aprovado por unanimidade de votos; 39) Requerimento nº 357/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, e à Ilustríssima Senhora Secretária
Municipal dos Direitos da Criança, dos Adolescentes e 3ª Idade, Marcia Cristina
Zanoni Couto, ambos pelo esforço em oferecer estruturas de qualidade para a
população. Aprovado por unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº 358/2011, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Dr. Dráusio Guedes Barbosa,
pela conquista do Campeonato Brasileiro, sendo integrante do Clube de Orientação
de Pirassununga - COPIRA. Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento
nº 359/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Polícia Civil
presente em Pirassununga para em nome do Delegado Titular, Dr. Tabajara Zuliani
dos Santos sejam agraciados todos os Membros e Equipes, pelo envio mensal do
relatório da instituição, apresentando índices positivos de casos esclarecido deste
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº 360/2011, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Grupo “O Circo do Seu Le”, pela excelente
atração do Circuito Cultural Paulista, dia 10/06/2011. Aprovado por unanimidade de
votos; 43) - Requerimento nº 361/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – ETEC “Ten. Av. Gustavo
Klug”, pela realização do “Arraiá da ETEC”, dia 11/06/2011. Aprovado por unanimidade
de votos; 44) - Requerimento nº 362/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
ao Jornal “O Movimento”, mais tradicional e importante órgão de imprensa
pirassununguense, oficiando seu Diretor, João Batista Marques Neto, pela
homenagem prestada à Escola Estadual Pirassununga, pelo transcurso de seu
Centenário. Aprovado por unanimidade de votos; 45) - Requerimento nº 363/2011, de
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autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações à Fazenda da Aeronáutica por mais um ano de existência,
comemorado dia 10/06/2011. Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento
nº 364/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Grupo de Convivência da Terceira Idade
“Anos Dourados”, na pessoa de seu Presidente, Antonio Mafra Oliveira, pela
inauguração de sua sede no último dia 11/06/2011. Aprovado por unanimidade de
votos; 47) - Requerimento nº 365/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Camerata de Sopro e Percussão, pela participação à convite da Comissão
Organizadora do Centenário da Escola Estadual “Pirassununga”, lardeada pelo
brilhantismo dos alunos e Percussão, integrantes da Banda Sinfônica Jovem do
Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”. Aprovado por unanimidade de
votos; 48) - Requerimento nº 366/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
ao 4º Pelotão de Polícia Ambiental, pela realização de uma exposição de animais
empalhados organizada na Praça Central “Conselheiro Antonio Prado”. Aprovado por
unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 367/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do representando legal da Elektro para que se digne responder por que a
região norte sofre com falta de energia elétrica quando acontece chuvas fortes, na
região da Zona Norte do Município. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a
leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Wallace Ananias de Freitas Bruno
consultou o Sr. Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia Vereador
inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra o Vereador inscrito Paulo Eduardo
Caetano Rosa, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Em seguida, dispensou o uso da palavra o já inscrito Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito
Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Foi concedido pelo Vereador Almiro Sinotti o tempo
no Expediente, para que o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves concluísse o
uso da palavra. 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 pelo Vereador
Otacilio José Barreiros. Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, e
não havendo mais Vereadores inscritos, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 92/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a desapropriar áreas de terras que especifica e
dá outras providências. O Sr. Presidente consultou o plenário sobre a urgência da
propositura, sendo mantida por unanimidade de votos. A seguir, foi retirado por força
do artigo 38 do Regimento Interno; 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de
Lei nº 96/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
que visa denominar de “Professor Claudionor Fernandes de Lima”, a Praça localizada
nas confluências das Ruas Duílio Valsechi, Henrique Táboas Bernardez e Geraldo
Goze, Jardim Petrópolis, neste Município. Em discussão, usou da palavra o Vereador
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Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em Primeira e Segunda
Discussão, o Projeto de Lei nº 96/2011, foi aprovado por unanimidade de votos. 03) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 97/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no
Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos.
04) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 44/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que visa estabelecer as Diretrizes a serem observadas na elaboração da
Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2012 e dá outras providências.
Foram apresentadas as Emendas nºs: 01, 02 e 03/2011, as quais foram lidas pelo
Secretário e receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocado em Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 44/2011, foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes, bem como, as Emendas apresentadas. 05) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 02/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa acrescentar dispositivos na Lei Complementar nº 81, de
28 de dezembro de 2007, o Código Tributário do Município de Pirassununga e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. 06) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 94/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
1.252.488,00, destinado a atender despesas com serviços de ressolagem de pneus
da frota municipal, e aquisição de equipamentos e contratação de serviços para
conclusão do projeto “Cidade Digital”. Aprovado por unanimidade de votos. 07) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 95/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a proceder a remissão de débitos tributários do
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos. 08) – Primeira Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº
06/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa conceder
ao Senhor Lourival Alves Viana, o título de “Honra ao Mérito”. Em discussão, usou da
palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado em
Primeira Discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2011, foi aprovado por
unanimidade de votos. 09) – Primeira Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº
07/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, que visa conceder ao Jornalista José
Doniseti Gildo, o título de “Cidadão Pirassununguense”. 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. Usou da palavra o Vereador
inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores: Otacilio
José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Por fim, usou da
palavra o Vereador inscrito Roberto Bruno, sendo aparteado pelos Vereadores: Natal
Furlan, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Antonio Carlos Duz, e contra aparteado pelo
Vereador Natal Furlan. Não havendo vereadores mais 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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