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Ata nº 2705 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
12 de novembro de 2012. Ao décimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e
doze, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2705ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, 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 2704 da Sessão Ordinária de 05 de novembro 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 dos presentes. Neste momento usou da palavra o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho requereu a suspensão dos trabalhos por 05 (cinco)
minutos, para analise de propositura, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da
Ata o Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP sobre os cursos nºs: 586, 594 e 602; 02)
– Boletim Apamvet, Volume 3, nº 02, 2012; 03) – Revista MV&Z, nº, 2012; 04) –
Telegrama nº 36/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de
recursos financeiro referente o Pagamento de FAEC SIA – Mamografia para
Rastreamento Comp 08/2012, (R$ 9.225,00); 05) – Telegrama nº 3920/MS/SE/FNS do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiro referente o
Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Comp 06/2012, (R$
3.400,00); 06) – Telegrama nº 3899/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiro referente o Pagamento de PAB Fixo Comp 10/2012,
(R$ 123.343,50); 07) – Telegrama nº 109/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiro referente o Pagamento de Teto
Municipal Rede Saúde Mental Comp 10/2012, (R$ 46.024,88); 08) – Telegrama nº
4120/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando o pagamento de Programa de
Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Comp
10/2012, (R$ 378.475,15); 09) – Ofício Liceu Vivere nº 27/2012, Maria Helena Zoéga
Maíalle, Diretora de Escola, justificando à ausência na Sessão Solene de outorga de
Títulos Honoríficos, dia 29/11/2012, por motivos anteriormente assumidos; 10) –
Convite do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, para a 49ª Reunião
Plenária Ordinária do CBH-Mogi, dia 07/09/2012; 11) – Ofício SPTC nº 610/2012, da
Secretaria da Segurança Pública, Arnaldo Tadeu Poço, Médico Legista, em atenção
ao Requerimento nº 480/2012, de autoria de todos os edis, sobre a necessidade de
nossa região, contar com uma Unidade da Equipe de Perícias do Instituto de
Criminalística; 12) – Ofício SAMA nº 23/2012, da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, em atenção à Indicação nº 248/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, sobre a vinda dos cursos gratuitos oferecidos pelo Centro de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável (CESANS) ao Bairro Rural do Taquari; 13) –
Requerimento da Assessoria e Consultoria – ADA, solicitando relação contendo os
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nomes completos dos Vereadores que foram eleitos ou reeleitos para a Legislatura de
2013/2016; 14) – Ofício nº 90/2012, da Procuradoria Geral do Município,
encaminhando o Termo de Convênio nº 39/2012, entabulado com a Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus; 15) – Requerimento dos Vereadores Antonio
Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, solicitando a extração de cópia da defesa
escrita pelo Sr. Prefeito Municipal, no procedimento administrativo de analise das
Contas de 2010; 16) – Ofício nº 243/2012, da Diretoria São Paulo Interior dos
Correios, informando sobre as novas regras precificação cúbica das encomendas
expressas dos correios; 17) – Denuncia protocolada sob o nº 02298, de 12/11/2012,
subscrita pelo Sr. Luis Acacio Martineli; 18) – E-mail da Diretoria da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos – USP, justificando a ausência do Diretor Prof.
Dr. Douglas Emygdio de Faria, na Sessão Solene alusiva à entrega de Títulos
Honoríficos, dia 29/11/2012; 18) – Ofício GAB nº 575/2012, do Executivo Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 72/2012,
de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, a respeito de informações sobre o valor
total gasto na edificação do Prédio da Secretaria Municipal da Educação, e valor que
o Município recebeu do Fundeb nos último três anos; 19) – Ofício GAB nº 574/2012,
do Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 73/2012, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, a respeito de
informações sobre multas que o Município está arcando por descumprimento de
ordem judicial nos últimos 4 anos; 20) - Ofício nº 141/2012, do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 141/2012, que visa alterar
dispositivos da Lei nº 4.247, de 23 de maio de 2012. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Ofício nº
142/2012, do Executivo Municipal encaminhando documentos posterior para instrução
do veto total ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2012, que visa alterar a Lei
Complementar nº 81 de 28 de dezembro de 2007 (Código Tributário do Município),
conforme específica; 22) – Projeto de Lei nº 138/2012, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, que visa denominar de Dirce Piva Praisler, a Praça localizada entre as
Ruas Felippe Malaman, Dr. Fariz Miguel, João Aggio Neto e Assef Jorge Assef, na Vila
Redenção, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) - Projeto de Lei nº 139/2012, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa denominar
de “José Francisco Maciel”, a Rua 12, do Loteamento “Jardim São Valentim”, neste
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 24) - Projeto de Lei nº 140/2012, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que visa instituir a Transição Democrática de Governo no
Município de Pirassununga, dispõe sobre a formação da equipe de Transição, define o
seu funcionamento e dá outras providências. 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: 25) –
Indicação nº 260/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de regulamentar por lei, a
transmissão e exploração financeira do ponto de táxi, por parte do permissionário que
depende da atividade para sobreviver e sustentar sua família; 26) – Indicação nº
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261/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de adquirir livros, para a Biblioteca Municipal “Chico Mestre”,
em formatos acessíveis ao deficiente visual como os áudios livros, bem assim obras
em Braille; 27) – Indicação nº 262/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar melhorias no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, e proximidades, visando fomentar o turismo da
região; 28) – Pedido de Informações nº 98/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, a respeito de informações sobre a possível falta de medicamentos para
diabetes e circulação, dentro outros, na rede de saúde do Município; 29) – Pedido de
Informações nº 99/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, a respeito de
informações sobre empresas que se utilizam de propagandas para divulgar seus
negócios, através de colagem de panfletos nos postes de iluminação pública,
semáforos, rotatórias e até bandeiras. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 30) - Requerimento nº 575/2012, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
140/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa instituir a Transição
Democrática de Governo no Município de Pirassununga, dispõe sobre a formação da
equipe de Transição, define o seu funcionamento e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 30) - Requerimento nº 576/2012, de autoria
do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia, e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 141/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 4.247, de 23 de
maio de 2012, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais para transferência de recursos no presente
exercício, objetivando o desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Família
– PAIF. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 31) - Requerimento nº
577/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete
edis, solicitando intercessão do Chefe do Executivo visando a realização de estudos
para a destinação de área e a construção de uma pista de Motocross em nosso
Município, encaminhando-se abaixo-assinados. Em discussão, usou da palavra os
Vereadores Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Colocado em votação, o Requerimento nº 577/2012 foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 32) - Requerimento nº 578/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por sete edis, solicitando intercessão da Secretária Estadual dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, e ao Secretário
Estadual da Saúde, Giovanni Guido Cerri, para que se verifique a possibilidade de
permitir a vinda a nossa cidade da Unidade Móvel da Rede de Reabilitação “Lucy
Montoro” e da versão itinerante do “Memorial da Inclusão”. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 33) - Requerimento nº 579/2012, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações à Clínica Gambagorte na pessoa do Dr. Antonio Henrique
Gambagorte, pelos excelentes trabalhos prestados ao Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 34) - Requerimento nº 580/2012, de autoria do
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Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Médico Dr. Rogério Castellan de Moraes,
pelos excelentes serviços prestados ao Município. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio. Colocado em votação, o Requerimento nº 580/2012
foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 35) - Requerimento nº
581/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Esquadrão de
Demonstração Aérea – EDA, pelo documentário lançado “No Céu do Brasil”, dia
30/10/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 36) - Requerimento
nº 582/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações aos Alunos,
Professores, Monitores e Diretoria da Escola do CAIC, pela realização do IX Concurso
Nacional Multimídia Visual Class, durante o Encontro Nacional de Educação
Tecnológica, em Presidente Prudente – SP, dia 26/10/2012. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 37) - Requerimento nº 583/2012, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações com a Direção, Professores, Alunos da EMEIEF
“Catharina Sinotti”, e seus familiares pela passagem de seus 20 anos de existência e
trabalho na área. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 38) Requerimento nº 584/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações a
pirassununguense Carol Porto, cantora e compositora, pelos trabalhos apresentados
Brasil a fora. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 39) - Requerimento
nº 585/2012, do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando o importe de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a serem destinados à reforma dos campos
de malha e bocha do Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
40) - Requerimento nº 586/2012, do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais
sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando a
possibilidade de designar verba para a prática de melhorias na Quadra Poliesportiva e
Centro Comunitário de Cachoeira de Emas. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Natal Furlan, sendo aparteado pelos vereadores Roberto Bruno e Otacilio
José Barreiros. Colocado em votação, o Requerimento nº 586/2012 foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 41) - Requerimento nº 587/2012, do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à
TV Mix Regional, na pessoa do Gerente Administrativo, Paulo Eduardo Andrade de
Carvalho, pela realização de coquetel de reinauguração na Sede da Associação
Comercial e Industrial de Pirassununga – ACIP, dia 09/11/2012. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 42) - Requerimento nº 588/2012, do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Presidente
da FIESP, Paulo Antonio Skaf, visando a construção de uma piscina semiolímpica na
Escola Padrão do SESI em Pirassununga, bem assim, ordenar a realização de mais
estacionamentos na área externa da escola. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 43) - Requerimento nº 589/2012, do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
-4-

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

sinceras condolências pelo passamento do Senhor Célio Éder Unglouber. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 44) - Requerimento nº 590/2012, do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Igor Aurélio da Silva. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 45) Requerimento nº 591/2012, do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Enir dos Santos Resende. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 592/2012, do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Sivilia Bronsela Marostegan. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 47) - Requerimento nº 593/2012, do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Wanda Vergna Gelotto.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 594/2012,
dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Hamilton Spoljarick. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 49) - Requerimento nº 595/2012, 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 Jair
Luiz Spoljaric. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura
dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno
consultou o Secretário, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Em
seguida, o já inscrito Vereador Roberto Bruno usou da palavra, sendo aparteado pelos
Vereadores Otacilio José Barreiros, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Valdir Rosa, Natal Furlan e contra aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Logo após, usou da palavra, o Vereador inscrito Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador Valdir Rosa. Usou da
palavra, o Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo
aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Logo após, o já inscrito Vereador
Valdir Rosa usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores Otacilio José
Barreiros e Natal Furlan. Em seguida, usou da palavra o Vereador Natal Furlan, sendo
aparteado pelos Vereadores Valdir Rosa, Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, Otacilio José Barreiros, Antonio Carlos Bueno Gonçalves e contra aparteado
pelo Vereador Valdir Rosa. Por fim, dispensou o uso da palavra o Vereador inscrito
Wallace Ananias de Freitas Bruno. Em seguida o Sr. Presidente, passou a Ordem do
Dia que constou do seguinte: 01) – Discussão e Votação Única do Veto Total aposto
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2012, de
autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Otacilio José Barreiros,
que visa alterar a Lei Complementar nº 81, de 28 de dezembro de 2012 (Código
Tributário do Município), conforme especifica. O Sr. Presidente solicitou ao Secretário
que procedesse com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros.
Colocado em Discussão e Votação Única do Veto Total aposto pelo Excelentíssimo
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Senhor Prefeito ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2012, foi rejeitado por
unanimidade de votos dos presentes. 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 140/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa instituir a
Transição Democrática de Governo no Município de Pirassununga, dispõe sobre a
formação da equipe de Transição, define o seu funcionamento e dá outras
providências. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros.
Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 140/2012, foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 141/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa
alterar dispositivos da Lei nº 4.247, de 23 de maio de 2012, que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
para transferência de recursos no presente exercício, objetivando o desenvolvimento
do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 04) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 136/2012, de
autoria do Vereador Valdir Rosa, visa declarar de Utilidade Pública, o “Instituto da
Família de Pirassununga – INFA”. Em Discussão, usou da palavra o Vereador Valdir
Rosa. Colocado em Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 136/2012 foi aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 05) - Primeira Discussão do Projeto de Lei
nº 128/2012, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre o Orçamento do
Município para o exercício de 2013. Foi apresentada a Emenda Supressiva nº
01/2012 e Emendas nºs, 02, 03 e 04/2012, as quais foram lidas pelo Secretário e
receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Neste
momento, o Vereador Valdir Rosa pediu a dispensa do Plenário por motivo de saúde,
sendo deferido pelo Presidente. Em seguida, o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, requereu votação em bloco das Emendas apresentadas ao
Projeto, sendo aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Colocado em
Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 128/2012 foi aprovado por unanimidade de
votos, bem como as emendas apresentadas. 06) – Primeira Discussão do Projeto de
Lei nº 137/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
parcelar débitos tributários de qualquer natureza e outras receitas e dá outras
providências. Retirado por falta de Pareceres das Comissões Permanentes.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o 1º 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, tendo faltado a mesma o vereador Antonio
Carlos Duz. E para constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a presente
ata resumida, a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral,
que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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