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Ata nº 2526 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
19 de janeiro de 2009. Ao décimo nono dia do mês de janeiro do ano dois mil e nove
às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2526ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: 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 2525, da Sessão Ordinária de 12 de janeiro 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 Antonio Carlos
Duz solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedido de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Logo em seguida o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01)
– Informativo do INM, Instituto Nacional Municipalista, sobre os Encontros Nacionais
de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e
Servidores nºs: 310º a 316º; 02) – Informativo da UNV, União Nacional dos
Vereadores, sobre os eventos para 2009; 03) – Exemplar da Revista, Parlamento
Paulista, Edição de 12/2008; 04) – Exemplar da Revista do Ministério da Educação,
Conferência Nacional da Educação Básica, Ano 1; 05) – Revista RADIS,
Comunicação em Saúde, nº 77, 01/2009; 06) – Exemplar do Jornal MDS, Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à fome, Edição Especial, 11/2008; 07) – Exemplar
da Revista, Recap, nº 63, 2008/2009; 08) – Prospecto do IBRAM, sobre os Cursos e
Congressos em 2009; 09) – Prospectos do CEBRÁS, sobre Congressos e Seminários
em 2009; 10) – Prospecto do CEPLAM, Centro de Eventos, Planejamento e
Assessoria Municipal Ltda, sobre os Congressos em 2009; 11) – Exemplar da Revista
Conexão, Ano II, nº 17, 12/2008 a 01/2009; 12) – E-mail do Gdan, sobre os eventos de
21 a 24/01/2009; 13) – E-mail do INLEGIS, sobre o curso, Licitação e Pregão, dia
04/02/2009; 14) – E-mail do IBRAP, sobre os cursos: Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério, O Sistema de Controle Interno na Administração Pública,
O papel do Vereador 2009/2012 e 1º Encontro Nacional IBRAP dos novos
Administradores Municipais, dias 29 e 30/01/2009, em São Paulo; 15) – Ofício nº
22/01-9 da Promotoria de Justiça de Pirassununga, solicitando informações sobre o
Plano Diretor Municipal aprovado em Pirassununga e a Lei Federal 10.257/01 Estatuto da Cidade; 16) – Câmara dos Deputados, enviando, Extrato dos Recursos do
Orçamento da União destinados aos Municípios, (Programa de Trabalho) vigência
11/2008: (R$ 18.937.720,30); 17) – Of.CE.CMC nº 009/2009, da Câmara Municipal de
Campinas, informando a composição da Mesa Diretora para o biênio 2009/2010; 18) –
Câmara dos Deputados, enviando, Extrato dos Recursos do Orçamento da União
destinados aos Municípios, (Projeto Atividade) vigência 11/2008: (R$ 248.200,00); 19)
- Ofício Circular nº 03/2009, da Câmara de Vereadores de Piracicaba, comunicando a
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composição da Mesa Diretora para o biênio 2009/2010; 20) – Ofício nº 03/2009, da
Casa de São Vicente, solicitando a expedição da certidão que comprova a
regularidade do Título de Utilidade Pública Municipal, para fins de prestação de contas
ao INSS para manutenção da Isenção da Cota Patronal; 21) – Ofício Circular nº
02/2009, da Câmara Municipal de Bastos, comunicando a composição da Mesa
Diretora para o biênio 2009/2010; 22) – Ofício nº 06/2009, do Conselho Comunitário
de Segurança de Pirassununga, requerendo permissão para uso da Tribuna Livre da
Câmara Municipal; 23) – Ofício nº 09/2009, do Conselho Comunitário de Segurança
de Pirassununga, em complemento ao ofício nº 06/2009, encaminhando o Estatuto do
CONSEG, o qual requer o uso da Tribuna no dia, 19/01/2009; 24) – E-mail da
Associação Paulista de Municípios, convidando para a solenidade festiva de posse da
Diretoria eleita para o quadriênio 2009/2012, a realizar-se dia 21/01/2009; 25) – Ofício
nº 05/2009, do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, solicitando a
realização de uma reunião, para apresentação da Diretoria; 26) – Ofício nº 70/2008
SAPM, do Delegado da Delegacia Seccional de Polícia de Limeira/SP, Sebastião
Antonio Mayriques, comunicando a assunção da Titularidade da Delegacia Seccional
de Polícia de Limeira; 27) - Ofício Circular nº 01/2009, da Câmara Municipal de
Guarujá, comunicando a Mesa Diretora para o biênio 2009/2012; 28) - Convite da
Prefeitura Municipal de Guarujá, para as atividades em comemoração ao Dia de Santo
Amaro, dia 15/01/2009; 29) – Ofício Circular nº 01/2009, da Câmara Municipal de
Tapiratiba, informando a Mesa Diretora para o biênio 2009/2012; 30) - Ofício nº
01/2009, do Lar Transição - "Casa da Fraternidade", informando a Administração,
Gestão 2009, eleita em 27/12/2008; 31) – Requerimento do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, solicitando remessa de informações cadastrais, dados
referentes ao exercício de 2009; 32) - E-mail da Oficina Municipal, Escola de
Cidadania e Gestão Local, convidando para o curso, Planejamento Estratégico em
Início de Mandato, dias 11 e 12/02/2009; 33) – Convite do Executivo Municipal e
Secretário de Cultura e Turísmo, para a Exposição do Artista Plástico Marcelo
Camara, dia 15/01/2009, às 19:30 horas; 34) - Requerimento do Sr. Marco Antonio
Magalhães dos Santos, solicitando cópia do ofício encaminhado pela Câmara
Especializada em crimes de Prefeito, com a finalidade de instrução processual e
arquivo pessoal; 35) – Cartão do Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de
Pirassununga, Paulo de Oliveira Alonso, agradecendo o convite para a solenidade de
posse dos Vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Pirassununga; 36) Requerimento do Sr. Vicente Margiota Filho, solicitando o corte de grama, na área
verde do bairro Jardim Itália; 37) - Convite da Nobilis, para o curso, O Vereador na
Prática Legislativa: Legislação, Procedimentos Básicos e Técnica Legislativa, dias 04
e 05/02/2009; 38) - Ofício nº 090/2009/SR Piracicaba, Antonio da Rocha Ramos,
Gerente Geral, comunicando o desembolso FGTS/CTR 0155.347-44/2003 – Pró
Saneamento - destinado à Implantação e Ampliação de Sistemas de Água, neste
Município; 39) - Ofício nº 3515/2008/SR Piracicaba, Antonio da Rocha Ramos,
Gerente Geral, informando a celebração do Contrato de Repasse de Recursos do
-2-

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

Orçamento Geral da União nº 0274563-85/2008/MDS/CAIXA, referente a implantação
de Cozinhas Comunitárias; 40) - Ofício nº 02/2009 - FEP, da Fundação de Ensino,
Colégio "Dr. Fernando Costa", parabenizando o Sr. Presidente, pela nobre missão de
presidir o Poder Legislativo do Município; 41) - Convite da PUC - Campinas, sobre o
curso, Especialização em Gestão Pública; 42) - Ofício nº 02/2009, da Associação
Regional de Engenheiros e Arquitetos, cumprimentando a todos os Edis eleitos na 15ª
Legislatura da Câmara Municipal de Pirassununga; 43) - Ofício GAB nº 20/2009, do
Secretário Municipal de Governo, encaminhando o Relatório da Receita Corrente
Líquida (período de 08/2008 à 12/2008); 44) - Ofício nº 08/2009, do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 08/2009, que visa autorizar
o Poder Executivo a firmar convênio com Hospitais Filantrópicos, em ação conjunta
com outros Municípios e com o Governo do Estado de São Paulo, através do
Programa Estadual "Pró-Santa Casa 2008", para fins que menciona e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 45) - Ofício nº 09/2009, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 09/2009, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, destinado a
atender despesas contrapartida do Município referente a continuação da obra da
Estação de Tratamento de Esgoto. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 46) - Ofício nº 10/2009, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 10/2009, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, destinado a atender despesas com a continuação da obra da Estação de
Tratamento de Esgoto, através do convênio assinado com a Caixa Econômica Federal
- Operação de Crédito. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 47) - Ofício nº 11/2009, do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 11/2009, que visa autorizar
o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente,
destinado a atender despesas com a construção de um Centro de Convenções em
nosso Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 48) - Ofício nº 12/2009, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 12/2009, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, destinado a
atender despesas com a construção de piso sintético na pista de atletismo,
complementos de atletismo do Estádio "José Maldonado" - no complexo do Cefe
Presidente Médici. 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: 49) - Indicação nº 18/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de construir uma avenida de mão dupla, no trecho entre a Avenida
Engenheiro Josias de Oliveira e Rodovia SP-225, dotando-a de ciclovias e calçadas,
com rotatórias nas entradas dos Bairros localizados na Zona Sul da cidade; 50) -3-
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Indicação nº 19/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover os reparos
necessários nos redutores de velocidade existentes em Cachoeira de Emas, bem
assim, promover a pintura das mesmas; 51) - Indicação nº 20/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de promover os serviços necessários, com a finalidade de se proceder
a ligação da Avenida Painguás até a Avenida Presidente Médici, iniciando-se nas
proximidades da rotatória do Lago Municipal "Temistocles Marrocos Leite"; 52) Indicação nº 21/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir ciclovias nas novas
avenidas projetadas, bem como, naquela que liga a Vila Santa Fé à Cachoeira de
Emas; 53) - Indicação nº 22/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover os reparos
necessários no leito asfáltico da Rua da Constituição, trecho entre a Vila São Pedro e
Jardim Millenium; 54) - Indicação nº 23/2009, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a colocação de lombadas ou
redutores de velocidade na Rua Major Pereira, altura dos números 944 e 1.150, bem
assim, a colocação de sinalização de solo ou placa "PARE" nos cruzamentos da Rua
Major Pereira com Rua dos Lemes e Rua Dom Pedro II; 55) - Indicação nº 24/2009, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a colocação de lombada na
altura do nº 997 da Rua Capitão Maneco, bem assim, a colocação de sinalização de
solo ou placa "PARE" no cruzamento desta via com Rua Dom Pedro; 56) - Indicação
nº 25/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja feita uma
campanha de conscientização para que comerciantes de pilhas, lâmpadas e baterias
ofereçam coletores de materiais que contaminem o meio ambiente, assim também,
estude a possibilidade de aumentar o número de coletores de lixos recicláveis e
materiais contaminantes nos prédios públicos; 57) - Indicação nº 26/2009, de autoria
do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
construir na Vila Brás, Unidade Básica de Saúde; 58) - Indicação nº 27/2009, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar com urgência a remoção dos entulhos que foram retirados
dos bueiros das ruas da Vila Santa Fé e que ainda não foram removidos do local; 59) Indicação nº 28/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar a instalação de
iluminação pública na praça localizada entre a Rua Canadá e Avenida das Nações,
Vila Esperança; 60) - Indicação nº 29/2009, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar o
asfaltamento da Estrada Rural Francisco Pereira Primo, no trecho entre a Rodovia SP
225, altura do Km 33, até atingir a ponte do Rio Itupeva, marco que delimita a divisa
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entre os Municípios de Pirassununga e de Leme; 61) - Indicação nº 30/2009, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
estude a possibilidade de criar uma equipe própria para a manutenção das unidades
educacionais do Município; 62) - Indicação nº 31/2009, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
implantar, em nosso Município, programa de acesso gratuito à rede mundial de
computadores (Internet) com banda larga; 63) - Indicação nº 32/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de criar uma linha de "disque denúncia" para que os Munícipes possam
informar anonimamente sobre o despejo irregular de lixo entre outros, bem assim,
criar um informativo de como os cidadãos devem proceder para realizar a denúncia;
64) - Indicação nº 33/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de ordenar a realização de um
levantamento das condições das estradas rurais do Município para proceder nas
melhorias de acordo com a prioridade pré-estabelecida; 65) - Indicação nº 34/2009, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de adquirir motocicletas para uso dos fiscais de posturas; 66)
– Indicação nº 35/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar ao Setor de Trânsito,
sejam colocadas sinalização de trânsito como placas e pinturas de solo; 67) Indicação nº 36/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que
o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de elaborar material de divulgação
sobre os Jogos Regionais que serão realizados em julho; 68) - Indicação nº 37/2009,
de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de colocar placas nominativas nas ruas
do Jardim Itália e Jardim Veneza, bem assim, notifique o respectivo loteador a colocar
as mesmas placas no Jardim Terras de San José e Jardim Verona II; 69) - Indicação
nº 38/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de reativar as Olimpíadas de Bairros, de estudantes e da
terceira idade; 70) - Indicação nº 39/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir uma pista de
bicicross nas dependências do CEFE "Presidente Médici"; 71) - Indicação nº 40/2009,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de alterar a Lei que determina a cobrança de taxas
pela utilização de próprios públicos (CEFE "Presidente Médici", Fepasa, etc.); 72) Pedido de Informações nº 05/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, à respeito da construção de uma lanchonete de propriedade particular em área
pertencente ao Município. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 73) - Requerimento nº 07/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob regime de
urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 02/2009, de autoria do
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Executivo Municipal, que visa aumentar o número do emprego permanente mensalista
de Assistente de Diretor de Escola no quadro de servidores da Municipalidade.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 74) – Requerimento nº 08/2009,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis,
solicitando informações da 97ª Ciretran de Pirassununga, sobre o procedimento
adotado para se fornecer as carteiras de habilitação para os novos motoristas e se
existe as expedições desses documentos públicos. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 75) - Requerimento nº 09/2009, de autoria dos Vereadores:
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,
solicitando intercessão do Executivo Municipal, para que disponibilize mais
funcionários para integrarem a Unidade do PROCON de Pirassununga sobretudo
fiscais para promoverem as atuações. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 76) - Requerimento nº 10/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao 16º Grupamento de Bombeiros, pelo recebimento da Viatura
Operacional do Corpo de Bombeiros - ABS-44. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 77) – Requerimento nº 11/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Padre Mauro Sérgio de Souza - msc, por seu trabalho
desenvolvido em nosso meio. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 78)
- Requerimento nº 12/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações aos atletas
César Ramos da Costa, Paulo César Fabrício Raspantini e Felipe Reinert Raspantini.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 79) - Requerimento nº 13/2009,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis
edis, consignando votos de congratulações ao Bar e Restaurante "Ponto Chic", pelos
encontros promovidos, principalmente nos finais de ano, como o ocorrido
recentemente. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 80) - Requerimento
nº 14/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, e subscrito por mais sete
edis, solicitando intercessão do Comando da Polícia Militar de Pirassununga, para
viabilizar a possibilidade de determinar ronda com motocicletas nos bairros da cidade,
onde há incidências de tráfico de drogas. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 81) - Requerimento nº 15/2009, de autoria dos Vereadores Natal Furlan e
Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, que concedeu as sensíveis
condolências pelo passamento da Senhora Idalina Antonio dos Santos. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 82) - Requerimento nº 16/2009, de autoria dos
Vereadores Natal Furlan e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais
seis edis, que concedeu as sensíveis condolências pelo passamento do Senhor José
Pereira da Cruz. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 83) Requerimento nº 17/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
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por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Dr. José Henrique
Ventura, pela assunção à titularidade da Delegacia Seccional de São João da Boa
Vista. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 84) - Requerimento nº
18/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis
edis, consignando votos de congratulações ao novo Delegado Titular de Polícia, Dr.
Coligni Luciano Gomes, pela retomada ao posto de Delegado Titular de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 85) - Requerimento nº 19/2009,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis
edis, consignando votos de congratulações à nova Comandante do 1º e 2º Pelotão da
3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, 2º Tenente Feminino PM Carolina
Colombo Leme da Silva. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 86) Requerimento nº 20/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Comandante do
Policiamento do Interior 9, Cel. PM Alaor José Gaspareto, para que permita seja
completado o efetivo da 3ª Companhia de Polícia de Militar de Pirassununga com
mais um Sargento, um Cabo e dois Soldados. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 87) - Requerimento nº 21/2009, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando Moção de Apoio
a proposta do Deputado Estadual Simão Pedro, que visa o parcelamento do Imposto
sobre Propriedade de Veículo Automotor - IPVA, em até 12 (doze) vezes sem juros.
Usou da palavra o Vereador Roberto Bruno. A seguir, o Requerimento nº 21/2009 foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 88) - Requerimento nº 22/2009, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão dos Presidentes das Câmaras Municipais da região para que distribua aos
demais colegas da Edilidade, visando o estudo para a implantação do Projeto
"Fisioterapia e Terapia Ocupacional na Comunidade". Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Terminada a leitura do Expediente, por força do artigo 151, do
Regimento Interno, que dispõe sobre a Tribuna Livre, o Sr. Presidente comunicou aos
Senhores Vereadores, que o Conselho Comunitário de Segurança Pública de
Pirassununga, requereu através dos protocolados nºs: 00152, de 15/01/2009 e 00214,
de 19/01/2009, o uso da tribuna para abordar sobre a segurança em nosso Município.
Informou aos Senhores Vereadores que não é permitido apartear às manifestações na
Tribuna Livre. Presente nesta ato, convidou o Presidente do Conselho Comunitário de
Segurança Pública, Senhor Paulo André da Silva Tannús, a adentrar no recinto e fazer
uso da Tribuna Livre por 10 (dez) minutos. Comunicou-lhe que, ao usar da palavra,
deveria evitar expressões que possam ferir o decoro da Câmara e que representem
descortesia aos vereadores e demais presentes, sob pena de não continuar com o
pronunciamento. Após a participação do Conselho Comunitário de Segurança Pública
na Tribuna, o Sr. Presidente agradeceu o Sr. Paulo André da Silva Tannús, e consultou
o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito, usou da
palavra o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, o qual foi aparteado pelo Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio. Em seguida, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno
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Gonçalves usou da palavra. Por fim, o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, usou da palavra, o qual foi aparteado pelos Vereadores Antonio Carlos Duz e
Roberto Bruno. 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 02/2009, de autoria do Executivo
Municipal, que visa aumentar o número do emprego permanente mensalista de
Assistente de Diretor de Escola no quadro de servidores da Municipalidade. Adiada a
apreciação por uma (1) sessão, a pedido do Vereador Roberto Bruno. 02) – Discussão
e Votação Única do Veto Total aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2008, de
autoria dos Vereadores Natal Furlan e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que visa
alterar o dispositivo da Lei Complementar nº 76, de 15 de fevereiro de 2007, que
dispõe sobre o Zoneamento Urbano e Rural do Município de Pirassununga. Rejeitado
por (07X01) votos. 03) - Discussão e Votação Única do Veto Total aposto ao Projeto
de Lei nº 88/2008, de autoria do Ex-Vereador Dr. José Arantes da Silva, que visa
autorizar o Poder Executivo a receber , mediante cessão de uso, gleba de terras,
conforme especifica. Mantido o Veto por unanimidade de votos presentes. 04) Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 04/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos às Escolas
de Samba deste Município, a título de suprimento de déficit e como forma de incentivo
à manifestação da cultura. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo
em seguida, 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, o qual foi aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz. Por fim, usou
da palavra o Vereador inscrito Roberto Bruno. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma, o Vereador
Almiro Sinotti. 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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