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Ata nº 2660 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
16 de novembro de 2011. Ao décimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e
onze, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2660ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, 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 2659 da Sessão Ordinária de 07 de
novembro 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, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Neste momento o Vereador Otacilio José Barreiros solicitou a suspensão da sessão
por até 05 (cinco) minutos, para colheita de assinaturas das proposituras, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Reaberto os trabalhos, o
Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – FAX da Uni - Pública,
Educação Continuada, sobre os cursos para Vereadores, em 11 e 12/2011; 02) – Email do Deputado Estadual Aldo Demarchi, sobre “A Frente Parlamentar dos
Estádios”; 03) – Telegrama nº 170/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a
liberação e recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
referente ao
Pagamento de PAB Fixo Comp 10/2011, (R$ 110.961,58); 04) – Telegrama nº
1197/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação e recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente ao Pagamento de Programa de
Assistência Farmacêutica Básica Com 07/2011, (R$ 18.165,29); 05) – Telegrama nº
4186/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação e recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente ao Pagamento de Piso Fixo Fixo
de Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS Comp 09/2011, (R$ 53.329,48); 06) –
Telegrama do Senador Inácio Arruda, em atenção ao Requerimento nº 612/2011, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que encaminhou Moção de Apoio ao
Movimento “Primavera da Saúde”, a fim de sensibilizar o Governo Federal que a
saúde pública necessita urgentemente de mais recursos, por isso a importância da
vinculação de pelo menos 10% da receita bruta da União; 07) – Telegrama do
Senador Inácio Arruda, em atenção ao Requerimento nº 661/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que encaminhou Moção de Apoio ao Projeto
de Lei nº 267/2011, de autoria da Deputada Federal Maria Aparecida Borghetti, que
pretende alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente; 10) – Telegrama do Senador
Romero Jucá , em atenção ao Requerimento nº 661/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, que encaminhou Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº
267/2011, de autoria da Deputada Federal Maria Aparecida Borghetti, que pretende
alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente; 11) – Telegrama do Senador Romero
Jucá , em atenção ao em atenção ao Requerimento nº 612/2011, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que encaminhou Moção de Apoio ao Movimento
“Primavera da Saúde”, a fim de sensibilizar o Governo Federal que a saúde pública
necessita urgentemente de mais recursos, por isso a importância da vinculação de
pelo menos 10% da receita bruta da União; 12) – Convite da Escola Superior de
Advocacia – Núcleo Pirassununga, para a palestra “Alimentos Gravídicos e Guarda
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Compartilhada”, dia 09/11/2011; 13) – E-mail da Organização Paulista, sobre o curso,
“Reavaliação e Depreciação do Patrimônio Público”, dia 18/11/2011; 14) – Convite do
IGAM, para o curso, “Estrutura e Organização de suas funções”, de 23 a 25/11/2011;
15) – Ofício do Observatório Cidadania de Pirassununga, encaminhando sugestões
acerca da viabilização de Projetos de Lei, sobre disciplinar as nomeações e a
porcentagem mínima para os cargos em comissão, do Executivo e Legislativo
Municipal, “Ficha Limpa”; 16) – Ofício nº 25/2011, do Deputado Federal Lincoln
Portela, em atenção ao Requerimento nº 612/2011, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, que encaminhou Moção de Apoio ao Movimento “Primavera da
Saúde”, a fim de sensibilizar o Governo Federal que a saúde pública necessita
urgentemente de mais recursos, por isso a importância da vinculação de pelo menos
10% da receita bruta da União; 17) – Ofício nº 578/2011, 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
10/2011; 18) – Convite da Secretaria Municipal de Educação, para a XV MAIP “Prof.
Luiz Gonzaga Neves Melo – Todas as crianças dos quatro cantos do mundo”, dia 22,
23, 24 e 25/11/2011; 19) – Convite da Pastoral Afro de Pirassununga, para Celebração
Eucarística, dia 20/11/2011; 20) – Requerimento de Cleide Roseli Fantinato,
solicitando cópia autenticada da Lei vigente que define a situação do zoneamento do
entorno ou Bairros que integram a Rua General Luis Barbedo, incluindo todas as
alterações (por Lei Complementar), bem como, os mapas que fazem parte do referido
documento legal; 21) – Convite do Instituto do Legislativo Paulista, para o seminário
Ambiente atual da Contabilidade do Setor Público e o Reflexo nos Municípios, dia
18/11/2011; 22) – Ofício nº 45/2011, do Conservatório Municipal “Cacilda Becker”,
acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 652/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa que consignou votos de congratulações à
bailarina Fernanda Gabriela de Oliveira, pela participação no “5º Festival Ecodança”,
na cidade de Limeira/SP, requerendo ainda, que as congratulações sejam estendidas
à Diretora do Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”, Professora Maria
Lúcia Silveira Rodrigues e à Professora e Coreógrafa Myrna Jamus que também
contribuíram pela conquista; 23) – Ofício de Vânia Isolda Sgambatti Cabianca,
acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 684/2011, de autoria de
todos os Edis, pelo passamento do Senhor Antonio Jacob Cabianca “Lelo Cabianca”;
24) – Ofício nº 88/2011, da Procuradoria Geral do Município, encaminhando “Termo de
Convênio”, nºs: (60/2011, Lar das Crianças do Menino Deus); (46/2011, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga); (59/2011, União Municipal Espirita
de Pirassununga – UMEP); (58/2011, Centro Pirassununguense de Assistência à
Infância); 25) – Ofício GAB nº 666/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 128/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o problema de escoamento de
águas que ficam empoçadas, atrás da Rua Joaquim Alves da Silva, Vila Urupês; 26) –
Ofício GAB nº 667/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 129/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre o Conselho de Acompanhamento e Controle Social –
CACS; 27) - Ofício nº 148/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 146/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder
premiação ao vencedor do concurso “Papai Noel de Pirassununga”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
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28) - Ofício nº 153/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 155/2011, que visa aumentar o número de empregos permanentes
mensalistas que especifica, no quadro de servidores da Municipalidade. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
29) - Ofício nº 152/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 154/2011, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar
no orçamento vigente, no valor de R$ 86.095,64 (oitenta e seis mil, noventa e cinco
reais e sessenta e quatro centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) - Ofício nº 151/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 153/2011, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no
valor de R$ 6.149,91, (seis mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e um
centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 31) - Ofício nº 150/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 152/2011, que visa dar nova redação
ao artigo 1º, da Lei nº 3.630, de 18 de outubro de 2007, que denominou de Agostinho
Alves Lindo o Galpão de Agronegócios, localizado no Polo Industrial Guilherme Müller
Filho. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 32) - Ofício nº 149/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 151/2011, que visa instituir o Programa Municipal
“Café da Manhã Solidário”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 33) - Ofício nº 148/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 148/2011, que visa
reajustar em 3% (três por cento) os vencimentos dos servidores ativos e inativos do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) - Ofício nº
147/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
147/2011, que visa reajustar em 3% (três por cento) os vencimentos dos servidores
ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º de dezembro do
fluente ano. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 35) – Projeto de Resolução nº 04/2011, de autoria da Mesa
Diretora, que visa reajustar os subsídios dos Vereadores – Legislatura 2009/2012. (3%
(três por cento) a partir de 1º de dezembro de 2011). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) - Projeto
de Lei nº 149/2011, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 3% (três por
cento) os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de
Pirassununga, a partir de 1º de dezembro de 2011. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 37) - Projeto
de Lei nº 150/2011, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 3% (três por
cento) os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais – Mandato 2009/2012, a
partir de 1º de dezembro de 2011. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações a seguir foram
encaminhadas ao Executivo Municipal: 38) – Indicação nº 437/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de ampliar o horário de atendimento da Farmácia da Secretaria
Municipal de Saúde; 39) – Indicação nº 438/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, solucionar a questão referente as
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reclamações sobre a entrega de remédios, para evitar transtornos e gastos públicos
sem necessidade; 40) – Indicação nº 439/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
fornecer transporte aos servidores municipais, com segurança, possuindo o veículo
cobertura e bancos apropriados; 41) - Indicação nº 440/2011, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de regulamentar a colocação de lixeiras no passeio público, que
atrapalham o caminhar dos pedestres, bem assim, que as mais recentes instaladas
que visam a reciclagem do lixo, sejam instaladas no canteiro central, evitando-se
inclusive a colocação de lixo no canteiro central, prejudicando o meio ambiente e
dando um aspecto negativo para os locais; 42) - Indicação nº 441/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo
Municipal, seja oferecida a atenção devida aos problemas de Infraestrutura do Jardim
Urupês, notadamente implantação de galerias de águas pluviais, abertura de ruas,
asfaltamento e iluminação; 43) - Indicação nº 442/2011, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar para o Legislativo,
projeto de lei que fixa a data base anual para a revisão da remuneração dos
Servidores Municipais, ficando sugerido o mẽs de Janeiro; 44) - Indicação nº
443/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de construir uma quadra de areia na Rua Duílio Valsecchi,
Jardim Petrópolis; 45) - Indicação nº 444/2011, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
aquisição de vacinas e a organização da campanha anual de vacinação de cães,
gatos e outros animais do trato doméstico, bem como, desencadeie campanha para
proprietários zelem pela vacinação em dia de seus animais do trato doméstico, bem
como, desencadeie campanha para que proprietários zelem pela vacinação em dia de
seus animais, sob pena de multas e apreensão daqueles que estiverem em situação
irregular; 46) - Indicação nº 445/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de vistoriar o local,
Rua 13 de Maio, nº 2,112 e tomar as medidas necessárias, para sanar o impasse
referente ao mau estado de conservação do imóvel, tornando-se criadouro de insetos
peçonhentos; 47) - Indicação nº 446/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de adquirir
um caminhão zero quilometro, para prestar serviços junto ao setor de trânsito, tendo
em vista que o veículo que está sendo utilizado pelos servidores, acusa
constantemente falhas mecânicas, fato que atrapalha o bom andamento dos serviços;
48) - Indicação nº 447/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de oferecer orientação aos
funcionários do setor de lixo para melhor acuidade no recolhimento do lixo; 49) Indicação nº 448/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de organizar novamente as Olimpíadas da 3ª
Idade, em atenção às constantes solicitações que este Vereador recebe dos
contribuintes interessados a participarem do evento; 50) - Indicação nº 449/2011, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de estudar juntamente com a Pasta de Cultura e Turismo a realização de
eventos como Festival Municipal de Teatro, Festival de Música Popular, apresentações
do Teatro de Arena em Cachoeira de Emas e a criação de um salão de artes plásticas,
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e a volta do Concurso de Poesias, Cantos e Trova tudo em continuidade ao
importante trabalho realizado pelo setor cultural. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 51) - Requerimento nº 708/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por oito edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 147/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em 3% (três por cento) os
vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir
de 1º de dezembro do fluente ano. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
52) - Requerimento nº 709/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 148/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa reajustar em 3% (três por cento) os vencimentos dos
servidores ativos e inativos do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 53) - Requerimento nº 710/2011,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 149/2011, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar
em 3% (três por cento) os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara
Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de dezembro de 2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 54) - Requerimento nº 711/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por seis edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 150/2011, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 3% (três por
cento) os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais – Mandato 2009/2012, a
partir de 1º de dezembro de 2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
55) - Requerimento nº 712/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 151/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que visa instituir o Programa Municipal “Café da Manhã Solidário”.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 56) - Requerimento nº 713/2011,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por sete edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 153/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 6,149,91 (seis mil
e quarenta e nove reais e noventa e um centavos). Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 57) - Requerimento nº 714/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por sete edis, para que seja incluído na Ordem do
Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 154/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 86,095,64 (oitenta e seis mil, noventa e cinco reais
sessenta e quatro centavos). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 58) Requerimento nº 715/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 155/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa aumentar o número de empregos permanentes
mensalistas que especifica, no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 59) - Requerimento nº 716/2011, de autoria do
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Vereador Roberto Bruno, e subscrito por sete edis, solicitando intercessão do
Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, e
Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Segurança Pública, Antônio Ferreira
Pinto, para que sensibilizem com a situação de Pirassununga e região que, corre o
risco de receber a presença de um presídio, para a instalação de um setor de polícia
técnica científica, notadamente Instituto Médico Legal – IML e Instituto de
Criminalística - IC. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 60) Requerimento nº 717/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por seis edis, consignando votos de congratulações ao Senhor Antonio
Henrique Fortunato da Silva “Ike”, que jogou pelo Clube Atlético Pirassununguense,
proporcionando muitas glórias ao time. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 61) - Requerimento nº 718/2011, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno
e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por cinco edis, consignando votos de
congratulações ao Projeto Guri de Pirassununga, pela realização da abertura do II
Fórum Global de Sustentabilidade, no mesmo cenário do SWU Music and Arts
Festival. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 62) - Requerimento nº
719/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por sete edis,
consignando votos de congratulações ao Lions Clube de Pirassununga, por patrocinar
o Concurso Internacional de Cartaz sobre a Paz do Lions nas escolas e grupos de
jovens locais. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 63) - Requerimento
nº 720/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por seis edis,
consignando votos de congratulações ao Centro Educacional SESI-290, pela
realização da 2ª Edição do Festival de Vídeo Curta Metragem. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 64) - Requerimento nº 721/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por seis edis, consignando votos de
congratulações à Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, na pessoa do
Dr. José Benedito Pereira Fernandes; a Supervisora do Curso de Arbitragem de
Natação, Professora Sônia Regina Gomes, ao Professor da Secretaria Estadual de
Esporte, Lazer e Juventude, Senhor José Renato Borges Pereira; à Secretaria
Municipal de Esportes, na pessoa do Gestor Alessandro Pedro Marangoni, e ao Clube
Pirassununga, na pessoa de seu presidente Roberto Therense Filho, todos pelo
sucesso e parceria do Curso de Arbitragem de Natação, entre os dias 28 e
30/10/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 65) - Requerimento nº
722/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por seis edis, solicitando
seja designada e realizada por esta Casa de Leis, Audiência Pública para debater a
questão e buscar soluções a respeito do Movimento “Repúdio ao Presídio a 5km de
Pirassununga”, requerendo ainda, na divulgação da Audiência Pública seja destacado
que o evento é aberto a demais pessoas físicas ou jurídicas que se interessam à
questão. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 66) - Requerimento nº
723/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
seis edis, consignando votos de congratulações à Associação de Moradores e Amigos
do Recanto Turístico de Cachoeira de Emas e Região dos Jardins Cachoeira,
Limoeiro e Adjacências, pelo excelente trabalho desenvolvido pela Escolinha de
Futebol Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 67) Requerimento nº 724/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Benedito do Nascimento Palma. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 68) - Requerimento nº 725/2011, de autoria do
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Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Nilton Santo Alves
Bezerra. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos
requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno consultou
o Sr. Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia Vereador inscrito para
falar no Expediente. Inscrito, usou da palavra, o Vereador Otacilio José Barreiros.
Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Houve suspensão temporária da sessão em razão de interrupção de
energia elétrica na cidade. Reaberto os trabalhos, continuou com a palavra o Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio
José Barreiros. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos
Bueno Gonçalves. Usou da palavra, o já inscrito Vereador Almiro Sinotti, sendo
aparteado pelos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Otacilio
José Barreiros. Inscrito, usou da palavra o Vereador Roberto Bruno. Houve
novamente suspensão temporária da sessão em razão de interrupção de energia
elétrica. Retomada a energia elétrica no Prédio, continuou com a palavra o Vereador
Roberto Bruno. Logo em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo Eduardo
Caetano Rosa. 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
Natal Furlan. Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, passou a
Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 147/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em 3% (três por cento) os
vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir
de 1º de dezembro do fluente ano. Neste momento, o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa requereu que os Projetos de Leis nºs: 147 a 150/2011, a votação fosse
apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo, o Projeto de Lei nº 147/2011
foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 148/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
reajustar em 3% (três por cento) os vencimentos dos servidores ativos e inativos do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
149/2011, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 3% (três por cento) os
vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a
partir de 1º de dezembro de 2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 150/2011, de autoria da
Mesa Diretora, que visa reajustar em 3% (três por cento) os subsídios do Prefeito,
Vice e Secretários Municipais – Mandato 2009/2012, a partir de 1º de dezembro de
2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 151/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
instituir o Programa Municipal “Café da Manhã Solidário”. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
153/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 6.149,91 (seis mil e
quarenta e nove reais e noventa e um centavos). Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 07) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 154/2011, de
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autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 86.095,64 (oitenta e seis mil,
noventa e cinco reais sessenta e quatro centavos). Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 08) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
155/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar o número de
empregos permanentes mensalistas que especifica, no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 09) - Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 145/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, visa denominar de “Sebastião Poletti” a Estrada Municipal
PNG-010 (antiga PI-030). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 10) –
Primeira Discussão do Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 02/2011, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, visa alterar dispositivos da Lei Orgânica do
Município de Pirassununga. Adiada a apreciação por 01 (uma) sessão, a pedido do
Vereador Natal Furlan. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o
Vereador Natal Furlan se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal.
Não havendo vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma o Vereador
Antonio Carlos Duz. E para constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a
presente ata, a qual é conferida por Roberto Pinto de Campos, Assessor Jurídico e
respondendo pela Direção Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue
devidamente assinada.
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